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▼B
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE
2019/815 ◄

KOMISJI ►C1

(UE)

z dnia 17 grudnia 2018 r.
uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych
dotyczących specyfikacji jednolitego ►C2 elektronicznego formatu
raportowania ◄
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1
Przedmiot
W niniejszym rozporządzeniu określa się jednolity ►C2 elektroniczny
format raportowania ◄, o którym mowa w art. 4 ust. 7 dyrektywy
2004/109/WE, stosowany do sporządzania ►C2 rocznych raportów
finansowych ◄ przez emitentów.

Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1) „taksonomia podstawowa” oznacza połączony zbiór elementów
taksonomii określonych w załączniku VI oraz następujący zbiór
powiązań:
a) warstwę powiązań
taksonomii;

prezentacji,

która

grupuje

elementy

b) warstwę powiązań obliczeń, która wyraża relacje arytmetyczne
między elementami taksonomii;
c) warstwę powiązań etykiet, która opisuje znaczenie każdego
elementu taksonomii;
d) warstwę powiązań definicji, która odzwierciedla relacje wymia
rowe elementów taksonomii podstawowej;
2) „taksonomia rozszerzona” oznacza połączony zbiór elementów
taksonomii oraz następujący zbiór powiązań, przy czym oba te
zbiory tworzone są przez emitenta:
a) warstwę powiązań
taksonomii;

prezentacji,

która

grupuje

elementy

b) warstwę powiązań obliczeń, która wyraża relacje arytmetyczne
między elementami taksonomii;
c) warstwę powiązań etykiet, która opisuje znaczenie każdego
elementu taksonomii;
d) warstwę powiązań definicji, która zapewnia ważność wymiarową
wynikowego dokumentu instancji XBRL w stosunku do takso
nomii rozszerzonej;
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3) „skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie
z MSSF” oznaczają skonsolidowane sprawozdania finansowe sporz
ądzone zgodnie z MSSF przyjętymi na podstawie rozporządze
nia (WE) nr 1606/2002 albo zgodnie z MSSF, o których mowa
w art. 1 akapit pierwszy lit. a) decyzji 2008/961/WE.

Artykuł 3
Jednolity ►C2 elektroniczny format raportowania ◄
Emitenci sporządzają całe swoje ►C2 roczne raporty finansowe ◄
w formacie XHTML.

Artykuł 4
Znakowanie

skonsolidowanych
sprawozdań
sporządzonych zgodnie z MSSF

finansowych

1.
W przypadku gdy ►C2 roczne raporty finansowe ◄ zawierają
skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF,
emitenci muszą znakować te skonsolidowane sprawozdania finansowe.

2.
Emitenci muszą przynajmniej znakować ujawniane informacje
określone w załączniku II, w przypadku gdy te ujawniane informacje
są zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporz
ądzonych zgodnie z MSSF.

3.
Emitenci mogą znakować ujawniane informacje prezentowane
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych
zgodnie z MSSF inne niż informacje określone w ust. 2.

4.
W odniesieniu do znaczników określonych w ust. 1, 2 i 3 emitenci
stosują język znaczników XBRL oraz taksonomię, której elementami są
elementy określone w taksonomii podstawowej. W przypadku gdy
zgodnie z załącznikiem IV pkt 4 nie należy stosować elementów takso
nomii podstawowej, emitenci tworzą elementy taksonomii rozszerzonej
przewidziane w załączniku IV.

Artykuł 5
Znakowanie innych części ►C2 rocznych raportów finansowych ◄
1.
Emitenci zarejestrowani w państwach członkowskich mogą
znakować wszystkie części swoich ►C2 rocznych raportów
finansowych ◄ inne niż określone w art. 4, jeżeli stosują język znacz
ników XBRL oraz taksonomię specyficzną dla tych części, przy czym
taksonomia ta jest zapewniona przez państwo członkowskie, w którym
są zarejestrowani.

2.
Emitenci zarejestrowani w państwach trzecich nie znakują żadnych
części swoich ►C2 rocznych raportów finansowych ◄ poza skonsoli
dowanymi sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie
z MSSF.
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Artykuł 6
Wspólne zasady dotyczące znaczników
W odniesieniu do znaczników umieszczanych zgodnie z art. 4 i 5
emitenci muszą przestrzegać następujących wymogów:
a) wymogów dotyczących umieszczania znaczników w ►C2 rocznych
raportach finansowych ◄ emitentów w formacie XHTML przy
użyciu specyfikacji Inline XBRL określonych w załączniku III;
b) wymogów dotyczących zasad znakowania i składania określonych
w załączniku IV.

Artykuł 7
Pliki taksonomii XBRL
ESMA może publikować oparte na taksonomii podstawowej pliki takso
nomii XBRL nadające się do odczytu maszynowego i pobrania. Pliki te
muszą spełniać kryteria określone w załączniku V.

Artykuł 8
Wejście w życie i stosowanie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do ►C2 rocznych raportów
finansowych ◄ zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe
rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK I
Objaśnienia do tabel 1 i 2 w załączniku II oraz tabel w załącznikach IV i VI
TYP/PREFIKS DANYCH/ DEFINICJA
ATRYBUTU

text block

oznacza, że typem elementu jest blok tekstu; jest
używany do znakowania większych ilości informacji,
takich jak: informacja dodatkowa, zasady (polityka)
rachunkowości lub tabele; bloki tekstowe są pozycjami
nienumerycznymi

text

oznacza, że typem elementu jest tekst (ciąg znaków
alfanumerycznych); jest używany do znakowania krót
szych informacji opisowych; elementy tekstowe są
pozycjami nienumerycznymi

yyyy-mm-dd

oznacza, że typem elementu jest data; elementy te są
pozycjami nienumerycznymi

X

oznacza, że typem elementu jest wartość pieniężna
(liczba w zadeklarowanej walucie); elementy te są
pozycjami numerycznymi

X.XX

oznacza, że typem elementu jest wartość dziesiętna
(taka jak odsetek lub wartość przypadająca na jedną
akcję); elementy te są pozycjami numerycznymi

shares

oznacza, że typem elementu jest liczba akcji; elementy
te są pozycjami numerycznymi

table

oznacza początek struktury reprezentowanej przez
tabelę, w której wiersze i kolumny przyczyniają się
do zdefiniowania pojęcia finansowego na ich prze
cięciu

axis

oznacza właściwość wymiarową w strukturze tabela
rycznej

member

oznacza element wymiaru na osi

guidance

oznacza element wspomagający przeglądanie zawar
tości taksonomii

role

oznacza element odzwierciedlający sekcję taksonomii,
np. sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek
zysków i strat, każda poszczególna uwaga itp.

abstract

oznacza element lub nagłówek grupujący

instant lub duration

oznacza, że wartość pieniężna odzwierciedla akcje
(w przypadku wartości bieżącej) lub przepływ (w przy
padku czasu trwania)

credit lub debit

oznacza „naturalne” saldo ujawnienia

esef_cor

►M1 prefiks stosowany w tabelach w załącznikach
IV i VI w odniesieniu do elementów określonych
w przestrzeni nazw „http://www.esma.europa.eu/
taxonomy/2019-03-27/esef_cor” ◄
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TYP/PREFIKS DANYCH/ DEFINICJA
ATRYBUTU

esef_all

►M1 prefiks stosowany w tabeli w załączniku VI
w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni
nazw
„http://www.esma.europa.eu/taxonomy/
2019-03-27/esef_all” ◄

esma_technical

prefiks stosowany w tabeli w załączniku VI w odnie
sieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw
„http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

►M1 prefiks stosowany w tabelach w załącznikach
IV i VI w odniesieniu do elementów określonych
w przestrzeni nazw „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/
2019-03-27/ifrs-full” ◄
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ZAŁĄCZNIK II
Znaczniki obowiązkowe
1. Emitenci muszą znakować wszystkie liczby w zadeklarowanej walucie ujaw
nione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z zysków lub strat
i innych całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym
oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w skonsolidowanym sprawoz
daniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.
2. Emitenci muszą znakować wszystkie ujawnienia dokonane w skonsolido
wanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF lub doko
nane poprzez zamieszczenie w tym sprawozdaniu odniesień do innych części
►C2 rocznych raportów finansowych ◄ za lata obrotowe rozpoczynające się
dnia 1 stycznia 2020 r. lub później, które odpowiadają elementom znajduj
ącym się w tabeli 1 niniejszego załącznika.
3. Emitenci muszą znakować wszystkie ujawnienia dokonane w skonsolido
wanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF lub doko
nane poprzez zamieszczenie w tym sprawozdaniu odniesień do innych części
►C2 rocznych raportów finansowych ◄ za lata obrotowe rozpoczynające się
dnia 1 stycznia 2022 r. lub później, które odpowiadają elementom znajduj
ącym się w tabeli 2 niniejszego załącznika.
Tabela 1
Obowiązkowe elementy taksonomii podstawowej, które należy znakować w przypadku lat obrotowych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później

Typ danych i inne
atrybuty

Etykieta

Odniesienia do MSSF

Nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych
danych identyfikacyjnych, które to zmiany nastąpiły od zakończenia
poprzedniego okresu sprawozdawczego

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Siedziba jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Forma prawna jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Państwo rejestracji

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Adres zarejestrowanego biura jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt b)

Nazwa jednostki dominującej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt c),
MSR 24 paragraf 13

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy

text

MSR 24 paragraf 13, MSR 1
paragraf 138 pkt c)

Tabela 2
Obowiązkowe elementy taksonomii podstawowej, które należy znakować w przypadku lat obrotowych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 r. lub później

▼M1
Etykieta

Nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne

Typ

text

Odniesienia do MSSF

MSR 1 paragraf 51 pkt a)
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Etykieta

Typ

Odniesienia do MSSF

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych
danych identyfikacyjnych, ktÓre to zmiany nastąpiły od zakończenia
poprzedniego okresu sprawozdawczego

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Siedziba jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Forma prawna jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Państwo rejestracji

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Adres zarejestrowanego biura jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt b)

Nazwa jednostki dominującej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt c),
MSR 24 paragraf 13

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy

text

MSR 1 paragraf 138 pkt c),
MSR 24 paragraf 13

Długość okresu trwania jednostki o ograniczonym czasie trwania

text

MSR 1 paragraf 138 pkt d)

Oświadczenie o zgodności z MSSF [text block]

text block

MSR 1 paragraf 16

Wyjaśnienie odstępstwa od MSSF

text

MSR 1 paragraf 20 pkt b),
MSR 1 paragraf 20 pkt c)

Wyjaśnienie finansowego wpływu odstępstwa od MSSF

text

MSR 1 paragraf 20 pkt d)

Ujawnienie informacji na temat niepewności dotyczących zdolności
jednostki do kontynuowania działalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 25

Wyjaśnienie faktu i zasady sporządzania sprawozdań finansowych
przy braku założenia kontynuacji działalności

text

MSR 1 paragraf 25

Wyjaśnienie powodu, dla ktÓrego założenia o kontynuacji działal text
ności przez jednostkę nie uznaje się za zasadne

MSR 1 paragraf 25

Opis przyczyny, dla ktÓrej stosowany jest dłuższy lub krÓtszy okres
sprawozdawczy

text

MSR 1 paragraf 36 pkt a)

Opis faktu, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym
nie są w pełni porÓwnywalne

text

MSR 1 paragraf 36 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowań lub zmian
w prezentacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 41

Wyjaśnienie przyczyn niepewności szacunkÓw, co do ktÓrych
istnieje znaczące ryzyko spowodowania istotnych korekt

text

MSR 1 paragraf 125, KIMSF
14 paragraf 10

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw i zobowiązań, co do
ktÓrych istnieje znaczące ryzyko powstania istotnych korekt [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 125

Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli na jedną akcję

X.XX duration

MSR 1 paragraf 107
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Etykieta

Typ

Odniesienia do MSSF

Dywidendy zaproponowane lub uchwalone do dnia zatwierdzenia X duration
sprawozdania finansowego do publikacji, ale nie ujęte jako przeka
zane posiadaczom akcji

MSR 1 paragraf 137 pkt a),
MSR 10 paragraf 13

Dywidendy zaproponowane lub uchwalone do dnia zatwierdzenia
sprawozdań finansowych do publikacji, ale nie ujęte jako przekazane
posiadaczom akcji, na jedną akcję

X.XX duration

MSR 1 paragraf 137 pkt a)

Ujawnienie subiektywnych ocen i szacunkÓw dokonanych w procesie
stosowania zasad (polityki) rachunkowości [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rozliczeń międzyokresowych bier text block
nych i innych zobowiązań [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rezerw na straty kredytowe [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wynagrodzenia biegłych rewidentÓw
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zatwierdzenia sprawozdania finanso text block
wego [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych dostępnych
do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na temat podstawy konsolidacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat podstawy sporządzenia sprawozdania
finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw biologicznych, produktÓw
rolniczych wycenianych w chwili zbiorÓw/pozyskania oraz dotacji
rządowych związanych z aktywami biologicznymi [text block]

text block

MSR 41 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw finansowania zewnętrznego
[text block]

text block

MSR 23 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat pożyczek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat połączeń jednostek [text block]

text block

MSSF 3 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat środkÓw pieniężnych w kasie i salda
rachunkÓw bankowych w bankach centralnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat środkÓw pieniężnych i ekwiwa text block
lentÓw środkÓw pieniężnych [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie sprawozdania z przepływÓw pieniężnych [text block]

text block

MSR 7 Prezentacja sprawo
zdania
z
przepływÓw
pieniężnych

Ujawnienie informacji na temat zmian zasad (polityki) rachunko text block
wości, wartości szacunkowych i korygowania błędÓw [text block]

MSR 8 Zasady (polityka)
rachunkowości

Ujawnienie informacji na temat zmian zasad (polityki) rachunkowości
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wypłaconych odszkodowań i świad text block
czeń [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań i zobowiązań warunko text block
wych [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zabezpieczenia [text block]
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Etykieta

Typ

Odniesienia do MSSF

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie jednostkowych sprawozdań finansowych [text block]

text block

MSR 27 Ujawnianie infor
macji, MSSF 12 Cel

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań warunkowych [text
block]

text block

MSR 37 paragraf 86

Ujawnienie informacji na temat kosztu własnego sprzedaży [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e),
MSSF 7 Ryzyko kredytowe

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw dłużnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat odroczonych kosztÓw akwizycji
wynikających z umÓw ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw przyszłych okresÓw
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat odroczonego podatku dochodowego
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat depozytÓw bankÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat depozytÓw klientÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kwoty umorzenia i amortyzacji [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pochodnych instrumentÓw finanso text block
wych [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat działalności zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dywidend [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zysku przypadającego na jedną akcję
[text block]

text block

MSR 33 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat skutkÓw zmian kursÓw wymiany
walut obcych [text block]

text block

MSR 21 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat świadczeń pracowniczych [text
block]

text block

MSR 19 Zakres

Ujawnienie informacji na temat segmentÓw operacyjnych jednostki
[text block]

text block

MSSF 8 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat zdarzeń następujących po zakoń text block
czeniu okresu sprawozdawczego [text block]

MSR 10 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw według rodzaju [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw z tytułu poszukiwania
i oceny zasobÓw mineralnych [text block]

text block

MSSF 6 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat ustalania wartości godziwej [text
block]

text block

MSSF 13 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat wartości godziwej instrumentÓw
finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw (kosztÓw) z tytułu
opłat i prowizji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)
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Ujawnienie informacji na temat kosztÓw finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw (kosztÓw) finansowych
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw finansowych [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych przeznaczo text block
nych do obrotu [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw finansowych wycenia text block
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw finansowych wyzna text block
czonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
[text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw finansowych [text
block]

MSSF 7 Zakres

text block

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw finansowych przezna text block
czonych do obrotu [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań finansowych przeznaczo text block
nych do obrotu [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zarządzania ryzykiem finansowym
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zastosowania po raz pierwszy [text
block]

text block

MSSF 1 Prezentacja i ujaw
nianie informacji

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw ogÓlnych i administracyj text block
nych [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie ogÓlnych informacji na temat sprawozdania finansowego
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 51

Ujawnienie informacji na temat kontynuacji działalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dotacji rządowych [text block]

text block

MSR 20 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat sprawozdawczości w warunkach
hiperinflacji [text block]

text block

MSR 29 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat utraty wartości aktywÓw [text block]

text block

MSR 36 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 12 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat pracownikÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kluczowego personelu kierowniczego
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat umÓw ubezpieczeniowych [text
block]

text block

MSSF 17 Ujawnianie infor
macji – wejście w życie:
01.01.2021, MSSF 4 Ujaw
nianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw z tytułu składek ubez text block
pieczeniowych [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych i wartości
firmy [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

text block
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Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych [text block]

text block

MSR 38 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw (kosztÓw) z tytułu
odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw z tytułu odsetek [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw w innych jednostkach [text
block]

text block

MSSF 12 paragraf 1

Ujawnienie informacji na temat śrÓdrocznej sprawozdawczości finan text block
sowej [text block]

MSR 34 Treść śródrocznego
raportu finansowego

Ujawnienie informacji na temat zapasÓw [text block]

text block

MSR 2 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań wynikających z umÓw
inwestycyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat nieruchomości inwestycyjnych [text
block]

text block

MSR 40 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat inwestycji rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat inwestycji innych niż inwestycje
rozliczane zgodnie z metodą praw własności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wyemitowanego kapitału podstawo text block
wego [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wspÓlnych przedsięwzięć [text
block]

text block

MSR 27 paragraf 17 pkt b),
MSR 27 paragraf 16 pkt b),
MSSF 12 paragraf B4 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat przedpłat z tytułu leasingu [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat leasingu [text block]

text block

MSSF 16 Prezentacja, MSSF
16 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat ryzyka płynności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pożyczek i zaliczek dla bankÓw [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pożyczek i zaliczek dla klientÓw
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat ryzyka rynkowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wartości aktywÓw netto przypisa text block
nych posiadaczom tytułÓw uczestnictwa [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw niekontrolujących [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw trwałych przeznaczonych
do sprzedaży oraz działalności zaniechanej [text block]

text block

MSSF 5 Prezentacja i ujaw
nianie informacji

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw trwałych lub grup do
zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji dodatkowych oraz innych informacji objaśniaj text block
ących [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat celÓw, zasad i procesÓw służących
zarządzaniu kapitałem [text block]

MSR 1 paragraf 134

text block
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Ujawnienie informacji na temat innych aktywÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych aktywÓw obrotowych [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań krÓtkotermino text block
wych [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych aktywÓw trwałych [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań długotermino text block
wych [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych kosztÓw operacyjnych [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych przychodÓw (kosztÓw)
operacyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych przychodÓw operacyjnych
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych rezerw, zobowiązań warun text block
kowych i aktywÓw warunkowych [text block]

MSR 37 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat przedpłat i innych aktywÓw [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zysku (straty) z działalności opera text block
cyjnej [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rzeczowych aktywÓw trwałych [text
block]

text block

MSR 16 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat rezerw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowania instrumentÓw
finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat regulacyjnych rozliczeń międzyokre text block
sowych [text block]

MSSF 14 Prezentacja, MSSF
14 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat reasekuracji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat podmiotÓw powiązanych [text block]

text block

MSR 24 Ujawnianie infor
macji

Ujawnienie informacji na temat umÓw z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu i umÓw z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat nakładÓw na prace badawcze
i rozwojowe [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kapitału rezerwowego wchodzącego
w skład kapitału własnego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 79 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat środkÓw pieniężnych i ekwiwa text block
lentÓw środkÓw pieniężnych podlegających ograniczeniom [text
block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

text block

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw z tytułu umÓw z klien text block
tami [text block]

MSSF 15 Prezentacja, MSSF
15 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat umÓw na usługi koncesjonowane
[text block]

SKI-29 Uzgodnione stano
wisko

text block
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Ujawnienie informacji na temat umÓw dotyczących płatności
w formie akcji [text block]

text block

MSSF 2 paragraf 44

Ujawnienie informacji na temat kapitału podstawowego, kapitału
rezerwowego i innych udziałÓw kapitałowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 79

Ujawnienie informacji na temat jednostek stowarzyszonych [text
block]

text block

MSR 27 paragraf 17 pkt b),
MSR 27 paragraf 16 pkt b),
MSSF 12 paragraf B4 pkt d)

Ujawnienie informacji na temat jednostek zależnych [text block]

text block

MSR 27 paragraf 17 pkt b),
MSR 27 paragraf 16 pkt b),
MSSF 12 paragraf B4 pkt a)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań podporządkowanych
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat znaczących zasad (polityki) rachun text block
kowości [text block]

MSR 1 paragraf 117

Ujawnienie informacji na temat należności i zobowiązań podatko text block
wych [text block]

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dochodÓw (kosztÓw) z tytułu obrotu
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw/akcji własnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywÓw
finansowych dostępnych do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywÓw
biologicznych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztÓw
finansowania zewnętrznego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pożyczek [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do połączeń
jednostek i wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do połączeń
jednostek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przepływÓw
pieniężnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zabezpieczenia
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do budowy
w trakcie realizacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań
warunkowych i aktywÓw warunkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztÓw
pozyskania klientÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)
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Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do konsumen text block
ckich programÓw lojalnościowych [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rezerw na
likwidację, rekultywację oraz na naprawę środowiska [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do odroczonych
kosztÓw akwizycji wynikających z umÓw ubezpieczeniowych [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do odroczonego
podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztÓw
umorzenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wyłączenia
instrumentÓw finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pochodnych
instrumentÓw finansowych i zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pochodnych
instrumentÓw finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do działalności
zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do opustÓw
handlowych i rabatÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dywidend
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zysku przypa text block
dającego na jedną akcję [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do praw do emisji
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do świadczeń
pracowniczych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztÓw
związanych ze środowiskiem [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pozycji
wyjątkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztÓw [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nakładÓw na
poszukiwanie i ocenę zasobÓw mineralnych [text block]

text block

MSSF 6 paragraf 24 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ustalania
wartości godziwej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodÓw
i kosztÓw z tytułu opłat i prowizji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztÓw
finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)
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Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodÓw
i kosztÓw finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywÓw
finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do gwarancji
finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do instrumentÓw text block
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finan
sowy [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do instrumentÓw
finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań
finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przeliczania
na walutę obcą [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do opłat z tytułu
franchisingu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do waluty funk text block
cjonalnej [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości firmy
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dotacji rządo text block
wych [text block]

MSR 20 paragraf 39 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zabezpieczenia
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości
aktywÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości
aktywÓw finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości
aktywÓw niefinansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do podatku
dochodowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umÓw ubez text block
pieczenia oraz powiązanych z nimi składnikÓw aktywÓw, zobowi
ązań, przychodÓw i kosztÓw [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b),
MSSF 4 paragraf 37 pkt a) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości
niematerialnych i wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości
niematerialnych innych niż wartość firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodÓw
i kosztÓw z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)
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Etykieta

Typ

Odniesienia do MSSF

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji
w jednostkach stowarzyszonych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji
w jednostkach stowarzyszonych i wspÓlnych przedsięwzięciach
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nieruchomości
inwestycyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji we
wspÓlnych przedsięwzięciach [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji
innych niż inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wyemitowa text block
nego kapitału podstawowego [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do leasingu [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pożyczek
i należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wyceny
zapasÓw [text block]

text block

MSR 2 paragraf 36 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywÓw
gÓrniczych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do praw gÓrni text block
czych [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywÓw
trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone
do sprzedaży oraz działalności zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywÓw
trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone
do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kompenso text block
wania instrumentÓw finansowych [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zasobÓw ropy
naftowej i gazu ziemnego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywÓw
związanych z programowaniem [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rzeczowych
aktywÓw trwałych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rezerw [text
block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przeklasyfiko text block
wania instrumentÓw finansowych [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

text block

MSSF 7 paragraf 28 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ujmowania
w wyniku finansowym rÓżnicy między wartością godziwą
w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną [text block]
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Etykieta

Typ

Odniesienia do MSSF

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ujmowania
przychodÓw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do regulacyjnych
rozliczeń międzyokresowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do reasekuracji
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do konserwacji
i naprawy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umÓw z udzie text block
lonym przyrzeczeniem odkupu i umÓw z otrzymanym przyrzecze
niem odkupu [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nakładÓw na
prace badawcze i rozwojowe [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do środkÓw
pieniężnych i ekwiwalentÓw środkÓw pieniężnych podlegających
ograniczeniom [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do sprawozdaw text block
czości dotyczącej segmentÓw działalności [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umÓw na
usługi koncesjonowane [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji
płatności w formie akcji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztÓw
usuwania nadkładu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do jednostek
zależnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do podatkÓw
innych niż podatek dochodowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do świadczeń
z tytułu rozwiązania stosunku pracy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dochodÓw
i kosztÓw z tytułu obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji
związanych z udziałami niekontrolującymi [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji
z podmiotami powiązanymi [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do udziałÓw/
akcji własnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do warrantÓw
[text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)
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Etykieta

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ustalania
komponentÓw środkÓw pieniężnych i ekwiwalentÓw środkÓw
pieniężnych [text block]

Typ

text block

Odniesienia do MSSF

MSR 7 paragraf 46

Opis innych zasad (polityki) rachunkowości potrzebnych do zrozu text block
mienia sprawozdania finansowego [text block]

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat znaczących zasad (polityki) rachun text block
kowości [text block]

MSR 1 paragraf 117
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ZAŁĄCZNIK III
Mająca zastosowanie specyfikacja Inline XBRL
1. Emitenci zapewniają ważność dokumentu instancji Inline XBRL w odniesieniu
do specyfikacji Inline XBRL 1.1 oraz jego zgodność z rejestrem jednostek
XBRL.
2. Emitenci zapewniają ważność plików taksonomii rozszerzonej XBRL emitenta
w odniesieniu do specyfikacji XBRL 2.1 oraz XBRL Dimensions 1.0.
3. W przypadku gdy pliki taksonomii XBRL są łączone w pakiety zgodnie ze
specyfikacją pakietów taksonomii XBRL, emitenci przedstawiają dokument
instancji Inline XBRL oraz pliki taksonomii rozszerzonej XBRL emitenta
jako jeden pakiet sprawozdawczy.
4. Emitenci zapewniają zgodność zarówno dokumentu instancji Inline XBRL,
jak i taksonomii rozszerzonej emitenta z wymogami dotyczącymi zasad
znakowania i składania określonymi w załączniku IV.
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ZAŁĄCZNIK IV
Wymogi dotyczące zasad znakowania i składania
1.

Emitenci zapewniają, aby w dokumencie instancji Inline XBRL znajdowały
się dane jednego emitenta, tak aby wszystkie identyfikatory jednostek
w danym kontekście miały identyczną treść.

2.

Emitenci określają swoją tożsamość w dokumencie instancji Inline XBRL
przy użyciu identyfikatorów podmiotu prawnego zgodnych z normą ISO
17442 w identyfikatorach i schematach jednostek w kontekście XBRL.

3.

Przy znakowaniu ujawnień emitenci stosują element taksonomii podstawowej
o znaczeniu rachunkowym najbliższym znakowanemu ujawnieniu. W przy
padku gdy wydaje się, że istnieje wybór między różnymi elementami takso
nomii podstawowej, emitenci powinni wybrać element o najwęższym
znaczeniu rachunkowym lub zakresie.

4.

Jeżeli najbliższy element taksonomii podstawowej mógłby błędnie przedsta
wiać znaczenie rachunkowe ujawnienia znakowanego zgodnie z wymogami
określonymi w pkt 3, emitenci tworzą element taksonomii rozszerzonej
i wykorzystują go do znakowania danego ujawnienia. Wszystkie utworzone
elementy taksonomii rozszerzonej:

a) nie mogą powielać znaczenia ani zakresu żadnego z elementów takso
nomii podstawowej;

b) muszą identyfikować twórcę danego elementu;

c) muszą mieć przypisany odpowiedni atrybut salda;

d) muszą posiadać standardowe etykiety w języku odpowiadającym języ
kowi ►C2 rocznego raportu finansowego ◄. Zaleca się dodanie etykiet
w dodatkowych językach. Wszystkie etykiety muszą odpowiadać
znaczeniu rachunkowemu i zakresowi opisanych podstawowych pojęć
biznesowych.

5.

Emitenci zapewniają, aby każdy element taksonomii rozszerzonej stosowany
do znakowania ujawnień w ►C2 rocznym raporcie finansowym ◄ był
uwzględniony w co najmniej jednej hierarchii warstwy powiązań prezentacji
i warstwy powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej.

6.

Emitenci wykorzystują warstwy powiązań obliczeń swoich taksonomii
rozszerzonych w celu dokumentowania zależności arytmetycznych między
numerycznymi elementami taksonomii podstawowej lub rozszerzonej,
w szczególności w odniesieniu do zależności arytmetycznych między
elementami taksonomii podstawowej lub rozszerzonej ze sprawozdania
z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych
dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych.

7.

Aby określić, do której części sprawozdania finansowego odnoszą się znacz
niki, emitenci wykorzystują specjalne elementy główne taksonomii jako
punkty wyjścia dla poszczególnych części sprawozdania finansowego
w warstwach powiązań prezentacji w swoich taksonomiach rozszerzonych.
Nazwy elementów, etykiety i prefiksy tych głównych elementów taksonomii
są określone w tabeli 1.

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 22
▼B
Tabela
Nazwy elementów, etykiety i prefiksy elementów głównych
Prefiks

ifrs-full

Nazwa elementu

StatementOfFinancial
PositionAbstract

ifrs-full

IncomeStatement
Abstract

ifrs-full

StatementOfCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

StatementOfCash
FlowsAbstract

ifrs-full

StatementOfChangesIn
EquityAbstract

esef_cor

NotesAccountingPolicies
AndMandatoryTags

8.

9.

Etykieta

Symbol zastępczy sprawozdania
z sytuacji finansowej – pozycja ta
MUSI być wykorzystywana jako
punkt wyjścia w odniesieniu do
sprawozdania z sytuacji finansowej
Symbol zastępczy zysku lub straty –
pozycja ta MUSI być wykorzysty
wana jako punkt wyjścia w odnie
sieniu do rachunku zysków i strat,
jeżeli rachunek zysków i strat jest
ujawniany oddzielnie
Symbol zastępczy sprawozdania
z całkowitych dochodów – pozycja
ta MUSI być wykorzystywana jako
punkt wyjścia w odniesieniu do
sprawozdania z całkowitych docho
dów, jeżeli jest ono ujawniane
oddzielnie lub gdy sprawozdanie
z zysków lub strat i innych całkowi
tych dochodów są połączone
w jednym sprawozdaniu
Symbol zastępczy sprawozdania
z przepływów pieniężnych –
pozycja ta MUSI być wykorzysty
wana jako punkt wyjścia w odnie
sieniu do sprawozdania z prze
pływów pieniężnych
Symbol zastępczy sprawozdania ze
zmian w kapitale własnym –
pozycja ta MUSI być wykorzysty
wana jako punkt wyjścia w odnie
sieniu do sprawozdania ze zmian
w kapitale własnym
Symbol zastępczy informacji dodat
kowej, zasad (polityki) rachunko
wości i obowiązkowych elementów
taksonomii podstawowej – pozycja
ta MUSI być wykorzystywana jako
punkt wyjścia w odniesieniu do
znaczników ujawnień w informacji
dodatkowej do sprawozdania finan
sowego

Specjalne elementy główne taksonomii są również uwzględnione w plikach
taksonomii XBRL opracowanych przez ESMA.
W swoich taksonomiach rozszerzonych emitenci nie mogą zastępować
etykiet ani referencji elementów taksonomii podstawowej. Do elementów
taksonomii podstawowej mogą być dodawane etykiety specyficzne dla
danego emitenta.
Emitenci zapewniają, aby elementy taksonomii rozszerzonej emitenta służące
do znakowania sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków
lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale
własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF były zakotwiczone
do co najmniej jednego elementu taksonomii podstawowej. W szczególności:
a) emitent zakotwicza swój element taksonomii rozszerzonej do elementu
taksonomii podstawowej o szerszym znaczeniu rachunkowym lub
zakresie najbardziej zbliżonym do tego elementu taksonomii rozszerzonej
emitenta. Emitent określa zależność między danym elementem taksonomii
rozszerzonej a danym elementem taksonomii podstawowej w warstwie
powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej emitenta. Element takso
nomii rozszerzonej ukazany jest jako cel tej zależności;
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b) emitent może zakotwiczyć element taksonomii rozszerzonej do elementu
taksonomii podstawowej lub elementów o węższym znaczeniu rachun
kowym lub zakresie najbardziej zbliżonym do tego elementu taksonomii
rozszerzonej. Emitent określa zależność między danym elementem takso
nomii rozszerzonej a danym elementem lub elementami taksonomii
podstawowej w warstwie powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej
emitenta. Element taksonomii rozszerzonej ukazany jest jako źródło tej
zależności. W przypadku gdy element taksonomii rozszerzonej łączy
w sobie szereg elementów taksonomii podstawowej, emitent zakotwicza
ten element taksonomii rozszerzonej do każdego z tych elementów takso
nomii podstawowej, z wyjątkiem wszelkich elementów taksonomii
podstawowej, które zasadnie uznaje się za nieistotne.
10. Niezależnie od pkt 9 emitenci nie muszą zakotwiczać do innego elementu
taksonomii podstawowej elementu taksonomii rozszerzonej, który jest wyko
rzystywany do znakowania ujawnienia w sprawozdaniu z sytuacji finanso
wej, sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, spra
wozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych, które stanowi sumę cząstkową innych ujawnień w tym
samym sprawozdaniu.
11. Emitenci zapewniają, aby typ danych i typ okresu elementu taksonomii
wykorzystywanego do znakowania ujawnienia odzwierciedlał znaczenie
rachunkowe znakowanego ujawnienia. Emitenci nie mogą definiować i nie
mogą stosować niestandardowego typu elementu taksonomii, jeżeli odpo
wiedni typ jest już zdefiniowany w specyfikacjach XBRL lub w rejestrze
typów danych XBRL.
12. Przy znakowaniu ujawnień emitenci nie mogą używać numerycznych
elementów taksonomii do znakowania różnych wartości dla danego
kontekstu (podziałów według jednostki, okresu i wymiaru), chyba że różnica
jest wynikiem zaokrąglenia związanego z prezentacją tych samych informacji
w innej skali w więcej niż jednym miejscu w tym samym ►C2 rocznym
raporcie finansowym ◄.
13. Przy znakowaniu ujawnień emitenci stosują nienumeryczne elementy takso
nomii w taki sposób, aby dany element znakował wszystkie ujawnienia,
które odpowiadają definicji tego elementu. Emitenci nie mogą stosować
znaczników tylko częściowo lub selektywnie.
14. Emitenci zapewniają, aby dokumenty instancji Inline XBRL nie zawierały
kodu wykonywalnego.
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▼B
ZAŁĄCZNIK V
Pliki taksonomii XBRL
Pliki taksonomii XBRL publikowane przez ESMA:
a) określają, jako elementy XBRL, wszystkie elementy taksonomii podstawowej;
b) określają atrybuty elementów taksonomii podstawowej zgodnie z ich typem
określonym w załączniku I;
c) zawierają etykiety czytelne dla człowieka, które określono w tabeli
w załączniku VI, dokumentujące znaczenie elementów taksonomii podsta
wowej oraz referencje;
d) definiują struktury wspomagające przeglądanie zawartości taksonomii oraz
zrozumienie definicji elementu taksonomii podstawowej w kontekście innych
elementów taksonomii podstawowej;
e) definiują zależności umożliwiające emitentom zakotwiczenie elementów
taksonomii rozszerzonej do elementów taksonomii podstawowej;
f) są ważne zgodnie ze specyfikacją XBRL 2.1. i XBRL Dimensions 1.0 oraz są
łączone w pakiety zgodnie ze specyfikacją pakietów taksonomii określoną
w załączniku III;
g) zawierają informacje techniczne niezbędne do opracowania rozwiązań infor
matycznych wspierających sporządzanie zharmonizowanych ►C2 rocznych
raportów finansowych ◄;
h) określają, do których okresów się odnoszą.

▼B
ZAŁĄCZNIK VI
Schemat taksonomii podstawowej
Tabela
Schemat taksonomii podstawowej na potrzeby znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AbnormallyLargeChangesInAsset member
PricesOrForeignExchangeRates
Member

Nadzwyczaj duże zmiany cen
aktywÓw lub kursÓw
wymiany walut [member]

Element ten oznacza nadzwyczaj duże zmiany cen aktywÓw
lub kursÓw wymiany walut.

Przykład: MSR 10 paragraf 22
pkt g)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Wartości szacunkowe [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Wartości szacunkowe [mem
ber]

Element ten oznacza składnik aktywÓw, zobowiązanie lub
okresowe zużycie składnika aktywÓw, ktÓre podlegają
korektom będącym wynikiem bieżącej oceny oraz oczekiwa
nych pożytkÓw i obowiązkÓw związanych z tymi aktywami
i zobowiązaniami. Stanowi on rÓwnież standardową wartość
dla osi „Wartości szacunkowe”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Wynik finansowy brutto

Kwota zysku (straty) za dany okres przed odjęciem obciążenia
podatkowego. [Zob.: zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

Accruals

X instant,
credit

Rozliczenia międzyokresowe

Kwota zobowiązań przypadających do zapłaty za towary lub
usługi, ktÓre zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały
opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione
z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi pracownikom.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

AccrualsAndDeferredIncome

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAb
stract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsCurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsCurrentAbstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsNoncurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsNoncurrentAbstract

X instant,
credit

Etykieta

Rozliczenia międzyokresowe
i przychody przyszłych
okresÓw

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota rozliczeń międzyokresowych i przychodÓw przyszłych
okresÓw. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe; przychody
przyszłych okresÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

Kwota rozliczeń międzyokresowych i przychodÓw przyszłych
okresÓw zaklasyfikowanych jako krÓtkoterminowe. [Zob.:
rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

Kwota rozliczeń międzyokresowych i przychodÓw przyszłych
okresÓw zaklasyfikowanych jako trwałe. [Zob.: rozliczenia
międzyokresowe i przychody przyszłych okresÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

Rozliczenia międzyokresowe
i przychody przyszłych
okresÓw [abstract]

X instant,
credit

Rozliczenia międzyokresowe
i przychody przyszłych
okresÓw zaklasyfikowane jako
krÓtkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe
i przychody przyszłych
okresÓw zaklasyfikowane jako
krÓtkoterminowe [abstract]

X instant,
credit

Rozliczenia międzyokresowe
i przychody przyszłych
okresÓw zaklasyfikowane jako
trwałe

Rozliczenia międzyokresowe
i przychody przyszłych
okresÓw zaklasyfikowane jako
trwałe [abstract]
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant,
credit

Rozliczenia międzyokresowe
zaklasyfikowane jako krÓtko
terminowe

Kwota rozliczeń międzyokresowych zaklasyfikowanych jako
krÓtkoterminowe. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant,
credit

Rozliczenia międzyokresowe
zaklasyfikowane jako trwałe

Kwota rozliczeń międzyokresowych zaklasyfikowanych jako
trwałe. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Rozliczenia międzyokresowe
czynne

Wartość składnika aktywÓw stanowiącego przychody, ktÓre
zostały uzyskane, ale jeszcze nie zostały otrzymane.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsAttributable
ToChangesInCreditRiskOfFinan
cialAssets

X instant,
debit

Skumulowane zwiększenie
(zmniejszenie) wartości
godziwej aktywÓw finanso
wych wyznaczonych jako
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, wynikające ze zmian
ryzyka kredytowego aktywÓw
finansowych

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej
aktywÓw finansowych wyznaczonych jako wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, ktÓre wynika ze
zmian ryzyka kredytowego aktywÓw, ustalone: a) jako kwota
zmiany ich wartości godziwej, ktÓra nie wynika ze zmiany
warunkÓw rynkowych powodujących ryzyko rynkowe; albo b)
w oparciu o alternatywną metodę, ktÓra zdaniem jednostki
pozwala wierniej odzwierciedlić kwotę zmiany wartości
godziwej, ktÓra wynika ze zmian ryzyka kredytowego danego
składnika aktywÓw. [Zob.: ryzyko kredytowe [member];
ryzyko rynkowe [member]; zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej aktywÓw finansowych wyznaczonych jako
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
wynikające ze zmian ryzyka kredytowego aktywÓw finanso
wych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsRelatedCre
ditDerivativesOrSimilarInstru
ments

X instant

Skumulowane zwiększenie
(zmniejszenie) wartości
godziwej kredytowych instru
mentÓw pochodnych lub
podobnych instrumentÓw
powiązanych z aktywami
finansowymi wyznaczonymi
jako wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy.

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej
kredytowych instrumentÓw pochodnych lub podobnych
instrumentÓw powiązanych z aktywami finansowymi wyzna
czonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy. [Zob.: instrumenty pochodne [member]; zwięk
szenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instru
mentÓw pochodnych lub podobnych instrumentÓw powiąza
nych z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy; aktywa finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt d)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttributab
leToChangesInCreditRiskOfLiabi
lity

X instant,
credit

Skumulowane zwiększenie
(zmniejszenie) wartości
godziwej zobowiązania finan
sowego, wynikające ze zmian
ryzyka kredytowego zobowi
ązania

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej
zobowiązań finansowych, ktÓre wynika ze zmian ryzyka
kredytowego zobowiązań. [Zob.: ryzyko kredytowe [member];
ryzyko rynkowe [member]; zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej zobowiązania finansowego, wynikające ze
zmian ryzyka kredytowego zobowiązania]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 10 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 10
A pkt a)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfLoanOrReceivableAttribu
tableToChangesInCreditRiskOfFi
nancialAssets

X instant,
debit

Skumulowane zwiększenie
(zmniejszenie) wartości
godziwej pożyczki lub należ
ności, wynikające ze zmian
ryzyka kredytowego aktywÓw
finansowych

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej
pożyczek lub należności, ktÓre wynika ze zmian ryzyka
kredytowego aktywÓw, ustalone: a) jako kwota zmiany ich
wartości godziwej, ktÓra nie wynika ze zmiany warunkÓw
rynkowych powodujących ryzyko rynkowe; albo b) w oparciu
o alternatywną metodę, ktÓra zdaniem jednostki pozwala
wierniej odzwierciedlić kwotę zmiany wartości godziwej,
ktÓra wynika ze zmian ryzyka kredytowego danego składnika
aktywÓw. [Zob.: ryzyko rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AccumulatedChangesInFairVa
X instant
lueOfLoansOrReceivablesRelated
CreditDerivativesOrSimilarInstru
ments

Skumulowane zwiększenie
(zmniejszenie) wartości
godziwej kredytowych instru
mentÓw pochodnych lub
podobnych instrumentÓw
powiązanych z pożyczkami
lub należnościami

Łączne zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredy
towych instrumentÓw pochodnych lub podobnych instru
mentÓw powiązanych z pożyczkami lub należnościami. [Zob.:
instrumenty pochodne [member]; zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej kredytowych instrumentÓw pochodnych lub
podobnych instrumentÓw powiązanych z pożyczkami lub
należnościami]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmorti
sationAndImpairmentMember

member

Umorzenie, amortyzacja
i utrata wartości [member]

Element ten oznacza umorzenie, amortyzację i utratę wartości.
[Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; kwota
umorzenia i amortyzacji]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 16 paragraf 75
pkt b), ujawnianie informacji: MSR
38 paragraf 118 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt c), ujawnianie informacji: MSR
41 paragraf 54 pkt f)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndA
mortisationMember

member

Umorzenie i amortyzacja
[member]

Element ten oznacza umorzenie i amortyzację. [Zob.: kwota
umorzenia i amortyzacji]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 16 paragraf 75
pkt b), powszechna praktyka: MSR
38 paragraf 118 pkt c), powszechna
praktyka: MSR 40 paragraf 79 pkt
c), powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 54 pkt f)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentOnHedgedItemInclude
dInCarryingAmountAssets

X instant,
debit

Skumulowana korekta zabez
pieczenia wartości godziwej
pozycji zabezpieczanej zawarta
w wartości bilansowej, aktywa

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej
pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej
pozycji zabezpieczanej ujętej w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej jako składnik aktywÓw. [Zob.: pozycje zabezpie
czone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt a) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Skumulowana korekta zabez
pieczenia wartości godziwej
pozycji zabezpieczanej zawarta
w wartości bilansowej, zobo
wiązania

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej
pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej
pozycji zabezpieczanej ujętej w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej jako zobowiązanie. [Zob.: pozycje zabezpieczone
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt a) ppkt (ii)

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentOnHedgedItemInclude
dInCarryingAmountLiabilities

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd X instant,
justmentRemainingInStatementOf debit
FinancialPositionForHedgedItem
ThatCeasedToBeAdjustedForHed
gingGainsAndLossesAssets

Skumulowana korekta zabez
pieczenia wartości godziwej
pozostająca w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej dla
pozycji zabezpieczanej,
w przypadku ktÓrej zaprzes
tano dokonywania korekt
o zyski i straty z tytułu
zabezpieczenia, aktywa

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej
pozostających w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla
pozycji zabezpieczanej, ktÓra jest składnikiem aktywÓw
finansowych wycenianym w zamortyzowanym koszcie
i w przypadku ktÓrej zaprzestano dokonywania korekt o zyski
i straty z tytułu zabezpieczenia. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w zamortyzowanym koszcie; pozycje zabezpie
czone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt a) ppkt (v)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd X instant,
justmentRemainingInStatementOf credit
FinancialPositionForHedgedItem
ThatCeasedToBeAdjustedForHed
gingGainsAndLossesLiabilities

Skumulowana korekta zabez
pieczenia wartości godziwej
pozostająca w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej dla
pozycji zabezpieczanej,
w przypadku ktÓrej zaprzes
tano dokonywania korekt
o zyski i straty z tytułu
zabezpieczenia, zobowiązania

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej
pozostających w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla
pozycji zabezpieczanej, ktÓra jest zobowiązaniem finansowym
wycenianym w zamortyzowanym koszcie i w przypadku
ktÓrej zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty
z tytułu zabezpieczenia. [Zob.: zobowiązania finansowe
wyceniane w zamortyzowanym koszcie; pozycje zabezpie
czone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt a) ppkt (v)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AccumulatedImpairmentMember

member

Skumulowana utrata wartości
[member]

Element ten oznacza skumulowaną utratę wartości. [Zob.:
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt d), powszechna
praktyka: MSR 38 paragraf 118 pkt
c), powszechna praktyka: MSR 40
paragraf 79 pkt c), powszechna
praktyka: MSR 41 paragraf 54 pkt
f), ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35H,
przykład: MSSF 7 paragraf 35N,
przykład: MSSF 7 paragraf IG29
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Inne skumulowane całkowite
dochody

Kwota skumulowanych pozycji przychodÓw i kosztÓw
(w tym korekty wynikające z przeklasyfikowania), ktÓre nie
zostały ujęte w wyniku finansowym zgodnie z tym, czego
wymagają lub na co zezwalają inne MSSF. [Zob.: MSSF
[member]; inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensi
veIncomeMember

member

Inne skumulowane całkowite
dochody [member]

Element ten oznacza inne skumulowane całkowite dochody.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationEx
penseRelatedToInsuranceCon
tracts

X duration,
debit

Koszty akwizycji i admini
stracji związane z umowami
ubezpieczeniowymi

Kwota kosztÓw akwizycji i administracji związanych
z umowami ubezpieczeniowymi. [Zob.: rodzaje umÓw ubez
pieczeniowych [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEqui
tyInterestInAcquireeHeldByAc
quirerImmediatelyBeforeAcquisi
tionDate

X instant,
credit

Wartość godziwa na dzień
przejęcia udziału kapitałowego
w jednostce przejmowanej
należącego do jednostki przej
mującej tuż przed datą prze
jęcia

Wartość godziwa na dzień przejęcia udziału kapitałowego
w jednostce przejmowanej należącego do jednostki przej
mującej tuż przed datą przejęcia w połączeniu jednostek
gospodarczych zrealizowanym etapami. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt p) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Przekazana zapłata, wartość
godziwa na dzień przejęcia

Etykieta dokumentacji

Wartość godziwa na dzień przejęcia zapłaty przekazanej
w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek
[member]]

Referencje

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt f)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotal
ConsiderationTransferred

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotal
ConsiderationTransferredAbstract

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTran
sactionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAssum
ptionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

X duration,
debit

Koszty związane z przejęciem
w przypadku transakcji ujmo
wanej odrębnie od nabycia
aktywÓw i przejęcia zobowi
ązań w ramach połączenia
jednostek

Kwota kosztÓw związanych z przejęciem w przypadku
Ujawnianie informacji: MSSF 3
transakcji ujmowanych odrębnie od nabycia aktywÓw i prze paragraf B64 pkt m)
jęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognise X duration,
dAsExpenseForTransactionRecog debit
nisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombination

Koszty związane z przejęciem
ujęte jako koszt w przypadku
transakcji ujmowanej odrębnie
od nabycia aktywÓw i prze
jęcia zobowiązań w ramach
połączenia jednostek

Kwota kosztÓw związanych z przejęciem ujętych jako koszt
w przypadku transakcji ujmowanych odrębnie od nabycia
aktywÓw i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt m)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsBiologicalAssets

Nabycie w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych,
aktywa biologiczne

Zwiększenie wartości aktywÓw biologicznych wynikające
z nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia
jednostek [member]; aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50 pkt e)

Wartość godziwa na dzień
przejęcia całkowitej przeka
zanej zapłaty [abstract]
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X duration,
debit

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
debit

Nabycie w wyniku połączenia
jednostek, odroczone koszty
akwizycji wynikające z umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie odroczonych kosztÓw akwizycji wynikających
z umÓw ubezpieczeniowych wskutek nabycia w wyniku
połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member];
odroczone koszty akwizycji wynikające z umÓw ubezpiecze
niowych]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
debit

Nabycie w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych,
wartości niematerialne
i wartość firmy

Zwiększenie wartości niematerialnych i wartości firmy
wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.:
połączenia jednostek [member]; wartości niematerialne
i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

X duration,
AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsIntangibleAssetsOt debit
herThanGoodwill

Nabycie w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych,
wartości niematerialne inne niż
wartość firmy

Zwiększenie wartości niematerialnych inne niż wartość firmy
wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek gospodar
czych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsInvestmentProperty

X duration,
debit

Nabycie w wyniku połączenia
jednostek, nieruchomości
inwestycyjne

Zwiększenie wartości nieruchomości inwestycyjnych wyni
kające z nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.:
połączenia jednostek [member]; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
credit

Nabycie w wyniku połączenia
jednostek, zobowiązania wyni
kające z wystawionych umÓw
ubezpieczenia i umÓw rease
kuracji

Zwiększenie zobowiązań wynikających z wystawionych
umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji wskutek nabycia
w wyniku połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.:
połączenia jednostek [member]; zobowiązania wynikające
z wystawionych umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsOtherProvisions

X duration,
credit

Nabycie w wyniku połączenia
jednostek, inne rezerwy

Zwiększenie wartości innych rezerw wskutek nabycia
w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek
[member]; inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
debit

Nabycie wskutek połączenia
jednostek gospodarczych,
rzeczowe aktywa trwałe

Zwiększenie rzeczowych aktywÓw trwałych w wyniku
nabycia wskutek połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.:
połączenia jednostek [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsReinsuranceAssets

X duration,
debit

Nabycie w wyniku połączenia
jednostek, aktywa reasekura
cyjne

Zwiększenie aktywÓw reasekuracyjnych wskutek nabycia
w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek
[member]; aktywa reasekuracyjne]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
debit

Rzeczywiste odszkodowania
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Kwota rzeczywistych odszkodowań wynikających z umÓw
objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscoun
tRates

X.XX
instant

Założenie aktuarialne
dotyczące stÓp dyskontowych

Stopa dyskontowa stosowana jako istotne założenie aktuarialne Powszechna praktyka: MSR 19
stosowane do ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu paragraf 144
określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określo
nych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktua
rialne [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ActuarialAssumptionOfDiscoun
tRatesMember

member

Założenie aktuarialne
dotyczące stÓp dyskontowych
[member]

Element ten oznacza stopy dyskontowe stosowane jako zało
żenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfInflation

X.XX
instant

Założenie aktuarialne
dotyczące oczekiwanych stÓp
inflacji

Oczekiwana stopa inflacji stosowana jako istotne założenie
aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania
z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]; zobowiązanie z tytułu określonych
świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfInflationMember

member

Założenie aktuarialne
dotyczące oczekiwanych stÓp
inflacji [member]

Element ten oznacza oczekiwane stopy inflacji stosowane jako
założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfPensionIncreases

X.XX
instant

Założenie aktuarialne
dotyczące oczekiwanych stÓp
wzrostu emerytur

Oczekiwana stopa wzrostu emerytur stosowana jako istotne
założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej
zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.:
programy określonych świadczeń [member]; zobowiązanie
z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej;
założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 144
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfPensionIncreasesMember

member

Założenie aktuarialne
dotyczące oczekiwanych stÓp
wzrostu emerytur [member]

Element ten oznacza oczekiwane stopy wzrostu emerytur
stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktua
rialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfSalaryIncreases

X.XX
instant

Założenie aktuarialne
dotyczące oczekiwanych stÓp
wzrostu wynagrodzeń

Oczekiwana stopa wzrostu wynagrodzeń stosowana jako
istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej
zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.:
programy określonych świadczeń [member]; zobowiązanie
z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej;
założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfSalaryIncreasesMember

member

Założenie aktuarialne
dotyczące oczekiwanych stÓp
wzrostu wynagrodzeń [mem
ber]

Element ten oznacza oczekiwane stopy wzrostu wynagrodzeń
stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktua
rialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpec DUR
tancyAfterRetirement2019

Założenie aktuarialne
dotyczące średniego dalszego
trwania życia po przejściu na
emeryturę

Średnie dalsze trwanie życia po przejściu na emeryturę stoso Powszechna praktyka: MSR 19
wane jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia
paragraf 144
wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świad
czeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń,
według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ActuarialAssumptionOfLifeExpec member
tancyAfterRetirementMember

Założenie aktuarialne
dotyczące średniego dalszego
trwania życia po przejściu na
emeryturę [member]

Element ten oznacza średnie dalsze trwanie życia po przejściu
na emeryturę stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.:
założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRates

X.XX
instant

Założenie aktuarialne
dotyczące wskaźnikÓw
charakteryzujących tendencje
dotyczące kosztÓw leczenia

Wskaźnik charakteryzujący tendencje dotyczące kosztÓw
leczenia stosowany jako istotne założenie aktuarialne w celu
ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych
świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świad
czeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [mem
ber]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRatesMember

member

Założenie aktuarialne
dotyczące wskaźnikÓw
charakteryzujących tendencje
dotyczące kosztÓw leczenia
[member]

Element ten oznacza wskaźniki charakteryzujące tendencje
dotyczące kosztÓw leczenia stosowane jako założenia aktua
rialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortality
Rates

X.XX
instant

Założenie aktuarialne
dotyczące wspÓłczynnikÓw
śmiertelności

WspÓłczynnik śmiertelności stosowany jako istotne założenie
aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania
z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu
określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia
aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 144
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortality
RatesMember

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza wspÓłczynniki śmiertelności stosowane
jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne
[member]]

ActuarialAssumptionOfRetiremen DUR
tAge2019

Założenie aktuarialne
dotyczące wieku emerytalnego

Wiek emerytalny stosowany jako istotne założenie aktuarialne Powszechna praktyka: MSR 19
w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu
paragraf 144
określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określo
nych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktua
rialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetiremen member
tAgeMember

Założenie aktuarialne
dotyczące wieku emerytalnego
[member]

Element ten oznacza wiek emerytalny stosowany jako zało
żenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

Założenia aktuarialne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145

axis

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145
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Założenie aktuarialne
dotyczące wspÓłczynnikÓw
śmiertelności [member]

member

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ActuarialAssumptionsMember

member

Założenia aktuarialne [mem
ber]

Element ten oznacza wszystkie założenia aktuarialne. Zało
żenia aktuarialne stanowią bezstronne i wzajemnie dopaso
wane (spÓjne) najlepsze możliwe oszacowanie zmiennych
demograficznych i finansowych, ktÓre określą ostateczny
koszt zapewnienia świadczeń po okresie zatrudnienia, doko
nane przez jednostkę. Element ten stanowi rÓwnież standar
dową wartość dla osi „Założenia aktuarialne”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisin
gFromChangesInDemographicAs
sumptionsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
debit

Zyski (straty) aktuarialne
powstałe na skutek zmian
założeń demograficznych,
zobowiązanie (składnik akty
wÓw) netto z tytułu określo
nych świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika akty
wÓw) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające
z zyskÓw (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian
założeń demograficznych, ktÓre prowadzą do aktualizacji
wyceny zobowiązania (składnika aktywÓw) netto z tytułu
określonych świadczeń. Założenia demograficzne odnoszą się
do następujących kwestii: a) wspÓłczynnika śmiertelności; b)
wskaźnikÓw rotacji pracownikÓw, niezdolności do pracy
i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę; c) odsetka
uczestnikÓw programu posiadających osoby na utrzymaniu,
ktÓre uzyskają uprawnienia do świadczeń; d) odsetka uczest
nikÓw programu, ktÓrzy wybiorą poszczegÓlne formy płat
ności dostępne w ramach zasad funkcjonowania programu;
oraz e) wskaźnikÓw roszczeń w ramach programu opieki
medycznej. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywÓw) netto
z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ActuarialGainsLossesArisin
gFromChangesInFinancialAssum
ptionsNetDefinedBenefitLiability
Asset

X duration,
debit

Zyski (straty) aktuarialne
powstałe na skutek zmian
założeń finansowych, zobowi
ązanie (składnik aktywÓw)
netto z tytułu określonych
świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika akty
wÓw) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające
z zyskÓw (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian
założeń finansowych, ktÓre prowadzą do aktualizacji wyceny
zobowiązania (składnika aktywÓw) netto z tytułu określonych
świadczeń. Założenia finansowe odnoszą się do następujących
kwestii: a) stopy dyskontowej; b) poziomÓw świadczeń,
z wyłączeniem wszelkich kosztÓw świadczeń ponoszonych
przez pracownikÓw, oraz poziomu przyszłego wynagrodzenia;
c) w przypadku świadczeń medycznych – przyszłych kosztÓw
leczenia, łącznie z kosztami obsługi roszczeń (tj. kosztami
ponoszonymi podczas analizy i rozpatrywania roszczeń, w tym
opłat prawnych i likwidacyjnych); oraz d) podatkÓw płatnych
zgodnie z programem od składek z tytułu pracy przed dniem
sprawozdawczym lub od świadczeń wynikających z takiej
pracy. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywÓw) netto z tytułu
określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c) ppkt (iii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFro
mExperienceAdjustmentsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Zyski (straty) aktuarialne
powstałe na skutek korekt
założeń aktuarialnych, zobo
wiązanie (składnik aktywÓw)
netto z tytułu określonych
świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika akty
wÓw) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające
z zyskÓw (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt
założeń aktuarialnych, ktÓre prowadzą do aktualizacji wyceny
zobowiązania (składnika aktywÓw) netto z tytułu określonych
świadczeń. Korekty założeń aktuarialnych odnoszą się do
skutkÓw rÓżnic pomiędzy poprzednimi założeniami aktua
rialnymi a tym, co faktycznie nastąpiło. [Zob.: zobowiązanie
(składnik aktywÓw) netto z tytułu określonych świadczeń]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 141 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Wartość bieżąca oczekiwanych płatności, ktÓre dokonane
zostaną w ramach programu świadczeń emerytalnych na rzecz
obecnych i byłych pracownikÓw, ktÓre można przypisać
dotychczasowemu okresowi zatrudnienia.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt d)

AdditionalAllowanceRecognise
X duration
dInProfitOrLossAllowanceAcco
untForCreditLossesOfFinancialAs
sets

Dodatkowy odpis ujęty
w wyniku finansowym, konto
rezerw na straty kredytowe
aktywÓw finansowych

Kwota dodatkowej rezerwy na straty kredytowe aktywÓw
finansowych ujętej w wyniku finansowym. [Zob.: konto
rezerw na straty kredytowe aktywÓw finansowych]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmoun
tsRecognisedAsOfAcquisitionDa
teForEachMajorClassOfAssetsAc
quiredAndLiabilitiesAssumedAb
stract

Dodatkowe ujawnienia
w odniesieniu do kwot ujętych
na dzień przejęcia głÓwnych
klas nabytych aktywÓw
i przejętych zobowiązań [abs
tract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedTo
RegulatoryDeferralAccountsAb
stract

Dodatkowe ujawnienia infor
macji na temat regulacyjnych
rozliczeń międzyokresowych
[abstract]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEnti
tyExposureToRisk

Dodatkowe informacje na temat ekspozycji jednostki na
ryzyko, w przypadku gdy ujawnione dane ilościowe nie są
reprezentatywne.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35

ActuarialPresentValueOfPromi
sedRetirementBenefits

ifrs-full

X instant,
credit

text

Dodatkowe informacje na
temat ekspozycji jednostki na
ryzyko
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Aktuarialna wartość bieżąca
przyrzeczonych świadczeń
emerytalnych

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdditionalInformationAboutInsu
ranceContractsExplanatory

text block

Dodatkowe informacje na
temat umÓw ubezpieczenio
wych [text block]

Dodatkowe informacje na temat umÓw ubezpieczeniowych
niezbędnych do osiągnięcia celu obowiązkÓw informacyjnych
w MSSF 17. [Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 94 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatu
reAndFinancialEffectOfBusines
sCombination

text

Dodatkowe informacje na
temat charakteru i skutkÓw
finansowych połączenia
jednostek

Dodatkowe informacje na temat charakteru i skutkÓw finan
sowych połączeń jednostek niezbędne do osiągnięcia celÓw
MSSF 3. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatu
reOfAndChangesInRisksAssocia
tedWithInterestsInStructuredEnti
tiesExplanatory

text block

Dodatkowe informacje na
temat charakteru i zmian
ryzyka związanego z udziałami
w jednostkach strukturyzowa
nych [text block]

Ujawnienie dodatkowych informacji na temat charakteru
i zmian ryzyka związanego z udziałami w jednostkach
strukturyzowanych.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSha
rebasedPaymentArrangements

text block

Dodatkowe informacje na
temat umÓw dotyczących
płatności w formie akcji [text
block]

Dodatkowe informacje na temat umÓw dotyczących płatności
w formie akcji niezbędne do spełnienia wymogÓw dotycz
ących ujawniania informacji określonych w MSSF 2. [Zob.:
umowa dotycząca płatności w formie akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

Dodatkowe informacje [abs
tract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusines
sCombination

X duration,
credit

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusines
sCombinationAbstract

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvi
sions

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota dodatkowych zobowiązań warunkowych ujmowanych
w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania
warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek;
połączenia jednostek [member]; zobowiązania warunkowe
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c)

Premia emisyjna

Kwota otrzymana lub należna z tytułu emisji akcji jednostki
przekraczająca wartość nominalną oraz kwoty otrzymane
z tytułu innych transakcji z udziałem akcji lub akcjonariuszy
jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

member

Premia emisyjna [member]

Element ten oznacza kwoty otrzymane z tytułu emisji akcji
jednostki przekraczające wartość nominalną oraz kwoty
otrzymane z tytułu innych transakcji z udziałem akcji lub
akcjonariuszy jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 108

X duration,
credit

Dodatkowe rezerwy, inne
rezerwy

Kwota dodatkowych innych utworzonych rezerw. [Zob.: inne
rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84 pkt b)

Dodatkowe zobowiązania,
zobowiązania warunkowe
ujmowane w związku
z połączeniem jednostek

Dodatkowe zobowiązania,
zobowiązania warunkowe
ujmowane w związku
z połączeniem jednostek [abs
tract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdditionalProvisionsOtherProvi
sionsAbstract

Dodatkowe rezerwy, inne
rezerwy [abstract]

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration,
debit

Dodatkowe ujęcie, wartość
firmy

Kwota ujętej dodatkowej wartości firmy, z wyjątkiem wartości
firmy zawartej w grupie aktywÓw przeznaczonych do zbycia,
ktÓra, na dzień przejęcia, spełnia kryteria klasyfikacyjne
„przeznaczonej do sprzedaży” określone w MSSF 5. [Zob.:
wartość firmy; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako prze
znaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInves
tmentProperty

X duration,
debit

Zwiększenia wynikające
z nabycia, nieruchomości
inwestycyjne

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych
wynikającego z nabycia. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (i)

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologi
calAssets

X duration,
debit

Zwiększenia spowodowane
zakupem, aktywa biologiczne

Kwota zwiększenia wartości aktywÓw biologicznych spowo
dowanego zakupem. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50 pkt b)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpen
ditureRecognisedAsAssetBiologi
calAssets

X duration,
debit

Zwiększenia wynikające
z pÓźniejszych wydatkÓw
wykazywanych jako składnik
aktywÓw, aktywa biologiczne

Kwota zwiększenia wartości aktywÓw biologicznych wyni
kającego z pÓźniejszych wydatkÓw wykazywanych jako
składnik aktywÓw. [Zob.: aktywa biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpen
ditureRecognisedAsAssetInves
tmentProperty

X duration,
debit

Zwiększenia wynikające
z pÓźniejszych wydatkÓw
wykazywanych jako składnik
aktywÓw, nieruchomości
inwestycyjne

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych
wynikającego z pÓźniejszych wydatkÓw wykazywanych jako
składnik aktywÓw. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdditionsInvestmentPropertyAb
stract

Zwiększenia, nieruchomości
inwestycyjne [abstract]

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
credit

Zwiększenia inne niż wyni
kające z połączenia jednostek
gospodarczych, zobowiązania
wynikające z wystawionych
umÓw ubezpieczenia i umÓw
reasekuracji

Zwiększenie zobowiązań wynikających z wystawionych
umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji wskutek zwiększeń
innych niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych.
[Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych umÓw
ubezpieczenia i umÓw reasekuracji; połączenia jednostek
[member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsBiologicalAs
sets

X duration,
debit

Zwiększenia inne niż wyni
kające z połączenia jednostek
gospodarczych, aktywa biolo
giczne

Kwota zwiększenia wartości aktywÓw biologicznych innego
niż wynikające z połączenia jednostek. [Zob.: połączenia
jednostek [member]; aktywa biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsBiologicalAsset
sAbstract

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Zwiększenia inne niż wyni
kające z połączenia jednostek
gospodarczych, wartości
niematerialne inne niż wartość
firmy

Kwota zwiększenia wartości niematerialnych innych niż
wartość firmy innego niż wynikające z połączenia jednostek
gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member];
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Zwiększenia inne niż wyni
kające z połączenia jednostek
gospodarczych, nieruchomości
inwestycyjne

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych
innego niż wynikające z połączenia jednostek. [Zob.:
połączenia jednostek [member]; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (i)

Zwiększenia inne niż wyni
kające z połączenia jednostek
gospodarczych, aktywa biolo
giczne [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Zwiększenia inne niż wyni
kające z połączenia jednostek
gospodarczych, rzeczowe
aktywa trwałe

Kwota zwiększenia rzeczowych aktywÓw trwałych innego niż
wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.:
połączenia jednostek [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Zwiększenia inne niż wyni
kające z połączenia jednostek
gospodarczych, aktywa rease
kuracyjne

Kwota zwiększenia wartości aktywÓw reasekuracyjnych
innego niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych.
[Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa reasekuracyjne]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
debit

Zwiększenia wartości
aktywÓw trwałych innych niż
instrumenty finansowe,
aktywÓw z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego,
aktywÓw dotyczących świad
czeń związanych z zakończe
niem stosunku pracy oraz
praw z umÓw ubezpieczenia

Kwota zwiększenia wartości aktywÓw trwałych innych niż
instrumenty finansowe, aktywÓw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, aktywÓw dotyczących świadczeń
związanych z zakończeniem stosunku pracy oraz praw
z umÓw ubezpieczenia. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego; instrumenty finansowe, klasa [mem
ber]; aktywa trwałe (długoterminowe); rodzaje umÓw ubez
pieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 24 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 28
pkt e)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
debit

Zwiększenia aktywÓw z tytułu
prawa do użytkowania

Kwota zwiększenia wartości aktywÓw z tytułu prawa do
użytkowania. [Zob.: aktywa z tytułu prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt h)

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEn
tity

text

Adres zarejestrowanego biura
jednostki

Adres, pod ktÓrym zarejestrowane jest biuro jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt a)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinan
cialStatementsAreObtainable

text

Adres, pod ktÓrym można
uzyskać skonsolidowane spra
wozdanie finansowe

Adres, pod ktÓrym można uzyskać skonsolidowane sprawoz
danie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF przez jednostkę
dominującą najwyższego lub pośredniego szczebla. [Zob.:
skonsolidowane [member]; MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Średnia ważona liczba akcji zwykłych występujących
powiększona o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, ktÓre
zostałyby wyemitowane w momencie konwersji wszystkich
rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych na akcje
zwykłe. [Zob.: akcje zwykłe [member]; średnia ważona
[member]]

Referencje

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Skorygowana średnia ważona
liczba akcji zwykłych wystę
pujących

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationEx
pense

X duration,
debit

Korekty z tytułu kwoty amor Korekty z tytułu kwoty amortyzacji dokonywane w celu
tyzacji
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: zysk (strata); kwota umorzenia i amorty
zacji]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransfer
redToInitialCarryingAmountOf
HedgedItems

X duration,
debit

Kwoty usunięte z pozycji
kapitału własnego i zaliczone
do wartości bilansowej skład
nika aktywÓw niefinansowych
(zobowiązania niefinansowe
go), ktÓrego nabycie lub
powstanie było wysoce praw
dopodobną planowaną trans
akcją będącą przedmiotem
zabezpieczenia, po opodatko
waniu

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do
kosztu początkowego lub innej wartości bilansowej składnika
aktywÓw niefinansowych (zobowiązania niefinansowego),
ktÓrego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną
planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, po
opodatkowaniu. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfP
riorPeriod

X duration,
debit

Korekty dotyczące bieżącego
podatku za poprzednie okresy

Korekty obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego)
ujęte w danym okresie w odniesieniu do bieżącego podatku za
poprzednie okresy.

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt
b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInBiologicalAssets

X duration,
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości
aktywÓw biologicznych

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości
aktywÓw biologicznych dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: aktywa biologiczne; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInDerivativeFinancialAssets

X duration,
debit

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości
pochodnych aktywÓw finan
sowych

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości
pochodnych aktywÓw finansowych dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: pochodne aktywa finansowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInFinancialAssetsHeldForTra
ding

X duration,
debit

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości
aktywÓw finansowych prze
znaczonych do obrotu

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości
aktywÓw finansowych przeznaczonych do obrotu dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: aktywa finansowe; aktywa finan
sowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseI X duration,
nInventories
debit

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości
zapasÓw

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości zapasÓw
dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: zapasy; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToBanks

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości poży
czek i zaliczek dla bankÓw

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości poży
czek i zaliczek dla bankÓw dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: pożyczki i zaliczki dla bankÓw; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToCusto
mers

X duration,
debit

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości poży
czek i zaliczek dla klientÓw

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości poży
czek i zaliczek dla klientÓw dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: pożyczki i zaliczki dla klientÓw; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseI X duration,
nOtherAssets
debit

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości innych
aktywÓw

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych
aktywÓw dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne
aktywa; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseI X duration,
nOtherCurrentAssets
debit

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości innych
aktywÓw obrotowych

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych
aktywÓw obrotowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku
(straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: inne aktywa obrotowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseI X duration,
nOtherOperatingReceivables
debit

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości innych
należności związanych z dzia
łalnością operacyjną

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych
należności związanych z działalnością operacyjną dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
X duration,
seInReverseRepurchaseAgreemen debit
tsAndCashCollateralOnSecurities
Borrowed

Korekty z tytułu zmniejszenia
(zwiększenia) wartości umÓw
z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu i zabezpieczenia
gotÓwkowego papierÓw
wartościowych będących
przedmiotem zaciągniętej
pożyczki

Powszechna praktyka: MSR 7
Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości umÓw
paragraf 20
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia
gotÓwkowego papierÓw wartościowych będących przed
miotem zaciągniętej pożyczki dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i zabez
pieczenie gotÓwkowe papierÓw wartościowych będących
przedmiotem zaciągniętej pożyczki; zysk (strata)]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 49

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAccountReceivable

X duration,
debit

Korekty wynikające ze
zmniejszenia (zwiększenia)
należności z tytułu dostaw
i usług

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności
z tytułu dostaw i usług dokonywane w celu uzgodnienia zysku
(straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAndOtherReceivables

X duration,
debit

Korekty wynikające ze
zmniejszenia (zwiększenia)
należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych
należności

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności dokony
wane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe należności; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxEx
pense

X duration,
debit

Korekty wynikające z odroczo Korekty wynikające z odroczonego obciążenia podatkowego
nego obciążenia podatkowego dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: przychÓd (obciążenie)
z tytułu odroczonego podatku; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfP
riorPeriods

X duration,
debit

Korekty wynikające z odroczo Korekty obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego)
nego podatku dochodowego za ujęte w danym okresie z tytułu odroczonego podatku za
poprzednie okresy.
poprzednie okresy

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpense

X duration,
debit

Korekty z tytułu umorzenia
i amortyzacji

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt b)

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; zysk
(strata)]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpenseAndImpair
mentLossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Korekty z tytułu umorzenia
i amortyzacji oraz wynikające
z odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości
(odwrÓcenia odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości) ujętego w wyniku
finansowym

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji oraz wynikające
z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrÓcenia
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości; kwota umorzenia i amortyzacji; odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości (odwrÓcenie odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym; zysk
(strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationEx
pense

X duration,
debit

Korekty z tytułu kosztÓw
umorzenia

Korekty z tytułu kosztÓw umorzenia dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration,
credit

Korekty wynikające z przy
chodu z tytułu dywidend

Korekty wynikające z przychodu z tytułu dywidend dokony
wane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody z tytułu dywi
dend; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGain
sLosses

X duration,
debit

Korekty z tytułu strat
(zyskÓw) wartości godziwej

Korekty z tytułu strat (zyskÓw) wartości godziwej dokony
wane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration,
debit

Korekty z tytułu kosztÓw
finansowych

Korekty z tytułu kosztÓw finansowych dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: koszty finansowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt c)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration,
credit

Korekty z tytułu przychodÓw
finansowych

Korekty z tytułu przychodÓw finansowych dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: przychody finansowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome
Cost

X duration,
credit

Korekty z tytułu przychodÓw
(kosztÓw) finansowych

Korekty z tytułu przychodÓw lub kosztÓw finansowych netto
dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody (koszty) finan
sowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
X duration,
posalOfInvestmentsInSubsidiaries credit
JointVenturesAndAssociates

Korekty z tytułu zysku (straty)
na zbyciu inwestycji
w jednostkach zależnych,
wspÓlnych przedsięwzięciach
i jednostkach stowarzyszonych

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu inwestycji
Powszechna praktyka: MSR 7
w jednostkach zależnych, wspÓlnych przedsięwzięciach
paragraf 20
i jednostkach stowarzyszonych dokonywane w celu uzgod
nienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z dzia
łalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności opera
cyjnej). [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; wspÓlne
przedsięwzięcia [member]; jednostki zależne [member]; inwe
stycje w jednostkach zależnych, wspÓlnych przedsięwzięciach
i jednostkach stowarzyszonych; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
posalsPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
credit

Korekty z tytułu zysku (straty)
na zbyciu, rzeczowe aktywa
trwałe

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu rzeczowych
aktywÓw trwałych dokonywane w celu uzgodnienia zysku
(straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: zysk (strata); rzeczowe aktywa trwałe; zbycie, rzeczowe
aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20
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▼M1
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueLessCostsTo
SellBiologicalAssets

X duration,
credit

Korekty z tytułu zyskÓw
(strat) wynikających ze zmiany
wartości godziwej pomniej
szonej o koszty doprowa
dzenia do sprzedaży, aktywa
biologiczne

Korekty z tytułu zyskÓw (strat) wynikających ze zmiany
wartości godziwej aktywÓw biologicznych pomniejszonej
o koszty doprowadzenia do sprzedaży dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: aktywa biologiczne; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueOfDerivatives

X duration,
credit

Korekty z tytułu zyskÓw
(strat) wynikających ze zmiany
wartości godziwej instru
mentÓw pochodnych

Korekty z tytułu zyskÓw (strat) wynikających ze zmiany
wartości godziwej instrumentÓw pochodnych dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: w wartości godziwej [member];
instrumenty pochodne [member]; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFa X duration,
irValueAdjustmentInvestmentPro credit
perty

Korekty z tytułu zyskÓw
(strat) wynikających z korekty
wartości godziwej, nierucho
mości inwestycyjne

Korekty z tytułu zyskÓw (strat) wynikających ze zmiany
wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: nieruchomości inwestycyjne; zyski
(straty) wynikające z korekty wartości godziwej, nierucho
mości inwestycyjne; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLossGood
will

Korekty wynikające z odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku
finansowym, wartość firmy

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości firmy ujętego w wyniku finansowym dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: wartość firmy; odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości; odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości ujęty w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

X duration,
debit
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLos
sReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Korekty wynikające z odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości) ujętego w wyniku
finansowym

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości) ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości) ujęty w wyniku finansowym]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLos
sReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossExplora
tionAndEvaluationAssets

X duration,
debit

Korekty wynikające z odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości) ujętego w wyniku
finansowym, aktywa z tytułu
poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty
Powszechna praktyka: MSR 7
wartości (odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
paragraf 20
wartości) aktywÓw z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw
mineralnych ujętego w wyniku finansowym dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: aktywa z tytułu poszukiwania
i oceny zasobÓw mineralnych [member]; odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości; korekty wynikające z odpisu aktua
lizującego z tytułu utraty wartości (odwrÓcenia odpisu aktua
lizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finan
sowym; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrÓ
cenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty
w wyniku finansowym]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLos
sReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossInventories

X duration,
debit

Korekty wynikające z odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości) ujętego w wyniku
finansowym, zapasy

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty
Powszechna praktyka: MSR 7
wartości (odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
paragraf 20
wartości) zapasÓw ujętego w wyniku finansowym dokony
wane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: zapasy; odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości; korekty wynikające z odpisu aktua
lizującego z tytułu utraty wartości (odwrÓcenia odpisu aktua
lizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finan
sowym; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrÓ
cenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty
w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt b)
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AdjustmentsForImpairmentLos
sReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

X duration,
debit

Korekty wynikające z odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości) ujętego w wyniku
finansowym, pożyczki
i zaliczki

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości) pożyczek i zaliczek ujętego w wyniku finansowym
dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: korekty wynikające
z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrÓcenia
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego
w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLos
sReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Korekty wynikające z odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości) ujętego w wyniku
finansowym, rzeczowe aktywa
trwałe

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości) rzeczowych aktywÓw trwałych ujętego w wyniku
finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: korekty
wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
(odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości)
ujętego w wyniku finansowym; rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLos
sReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossTradeAn
dOtherReceivables

X duration,
debit

Korekty wynikające z odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu
aktualizującego z tytułu utraty
wartości) ujętego w wyniku
finansowym, należności
z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości (odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności; odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości; korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości (odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; odpis aktua
lizujący z tytułu utraty wartości (odwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finanso
wym]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

X duration,
debit

Korekty wynikające z obciążeń
z tytułu podatku dochodowego

Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego
dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDeferredIncome

X duration,
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) przychodÓw
przyszłych okresÓw

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodÓw
przyszłych okresÓw dokonywane w celu uzgodnienia zysku
(straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: przychody przyszłych okresÓw; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromBanks

X duration,
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości depo
zytÓw bankÓw

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depo
zytÓw bankÓw dokonywane w celu uzgodnienia zysku
(straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: depozyty bankÓw; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromCustomers

X duration,
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości depo
zytÓw klientÓw

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depo
zytÓw klientÓw dokonywane w celu uzgodnienia zysku
(straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: depozyty klientÓw; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDerivativeFinancialLiabilities

X duration,
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości
pochodnych zobowiązań
finansowych

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości
pochodnych zobowiązań finansowych dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: pochodne zobowiązania finansowe; zysk
(strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nEmployeeBenefitLiabilities
debit

Korekty wynikające ze zwięk
szenia (zmniejszenia) wartości
zobowiązań z tytułu świadczeń
pracowniczych

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości
zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInFinancialLiabilitiesHeldFor
Trading

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości zobo
wiązań finansowych przezna
czonych do obrotu

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobo
wiązań finansowych przeznaczonych do obrotu dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: zobowiązania finansowe; zobowi
ązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy spełniające definicję przeznaczonych do obrotu;
zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nInsuranceReinsuranceAndInves debit
tmentContractLiabilities

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości zobo
wiązań wynikających z umÓw
ubezpieczeniowych, reasekura
cyjnych i inwestycyjnych

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobo
wiązań wynikających z umÓw ubezpieczeniowych, reaseku
racyjnych i inwestycyjnych dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: zobowiązania wynikające z umÓw inwestycyjnych;
zobowiązania wynikające z wystawionych umÓw ubezpie
czenia i umÓw reasekuracji; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nOtherCurrentLiabilities
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości innych
zobowiązań krÓtkotermino
wych

Powszechna praktyka: MSR 7
Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych
zobowiązań krÓtkoterminowych dokonywane w celu uzgod paragraf 20
nienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z dzia
łalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności opera
cyjnej). [Zob.: inne zobowiązania krÓtkoterminowe; zysk
(strata)]

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nOtherLiabilities
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości innych
zobowiązań

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych
zobowiązań dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne
zobowiązania; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nOtherOperatingPayables
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości innych
zobowiązań związanych
z działalnością operacyjną

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych
zobowiązań związanych z działalnością operacyjną dokony
wane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInRepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
(zmniejszenia) wartości umÓw
z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu i zabezpieczenia
gotÓwkowego papierÓw
wartościowych będących
przedmiotem udzielonej
pożyczki

Powszechna praktyka: MSR 7
Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości umÓw
paragraf 20
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia
gotÓwkowego papierÓw wartościowych będących przed
miotem udzielonej pożyczki dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabez
pieczenie gotÓwkowe papierÓw wartościowych będących
przedmiotem udzielonej pożyczki; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAccountPayable

X duration,
debit

Korekty wynikające ze zwięk
szenia (zmniejszenia) wartości
zobowiązań z tytułu dostaw
i usług

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości
zobowiązań z tytułu dostaw i usług dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAndOtherPayables

X duration,
debit

Korekty wynikające ze zwięk
szenia (zmniejszenia) wartości
zobowiązań z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych
zobowiązań

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobo
wiązań dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zobowi
ązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania;
zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20
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ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOther
ProvisionsArisingFromPassageOf
Time

X duration,
debit

Korekty z tytułu zwiększenia
wartości innych rezerw
spowodowanego upływem
czasu

Korekty z tytułu zwiększenia wartości innych rezerw spowo
dowanego upływem czasu dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: zysk (strata); inne rezerwy [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration,
debit

Korekty wynikające z kosztÓw
z tytułu odsetek

Korekty wynikające z kosztÓw z tytułu odsetek dokonywane Powszechna praktyka: MSR 7
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi paragraf 20
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: koszty z tytułu odsetek; zysk (stra
ta)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration,
credit

Korekty wynikające z przy
chodÓw z tytułu odsetek

Korekty wynikające z przychodÓw z tytułu odsetek dokony
wane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami
pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi
w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody z tytułu odsetek;
zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOn
DisposalOfNoncurrentAssets

X duration,
debit

Korekty z tytułu strat
(zyskÓw) ze sprzedaży
aktywÓw trwałych

Korekty z tytułu strat (zyskÓw) ze sprzedaży aktywÓw trwa Powszechna praktyka: MSR 7
łych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z prze
paragraf 14
pływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wyko
rzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa trwałe
(długoterminowe); zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Korekty z tytułu rezerw

Korekty z tytułu rezerw dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: rezerwy; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
Loss

X duration,
debit

Korekty dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty)

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk
(strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 20

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20
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AdjustmentsForReconcileProfit
LossAbstract

Korekty dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty)
[abstract]

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPay
ments

X duration,
debit

Korekty z tytułu płatności
w formie akcji

Korekty z tytułu płatności w formie akcji dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedPro
fitsOfAssociates

X duration,
credit

Korekty z tytułu niepodzielo
nych zyskÓw jednostek
stowarzyszonych

Korekty z tytułu niepodzielonych zyskÓw jednostek stowa
rzyszonych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedPro
fitsOfInvestmentsAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Korekty z tytułu niepodzielo
nych zyskÓw z inwestycji
rozliczanych zgodnie z metodą
praw własności

Korekty z tytułu niepodzielonych zyskÓw z inwestycji
rozliczanych zgodnie z metodą praw własności dokonywane
w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działal
ności operacyjnej). [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeig
nExchangeLossesGains

X duration,
debit

Korekty wynikające z niezrea Korekty wynikające z niezrealizowanych zyskÓw (strat)
lizowanych zyskÓw (strat)
z tytułu rÓżnic kursowych dokonywane w celu uzgodnienia
zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności
z tytułu rÓżnic kursowych
operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej).
[Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt b)
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AdjustmentsToReconcileProfit
LossOtherThanChangesInWor
kingCapital

X duration,
debit

Korekty dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty)
inne niż zmiany w kapitale
obrotowym

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej), inne niż zmiany
w kapitale obrotowym. [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmoun
tsReportedUnderPreviousGAAP

X instant,
debit

Zagregowane korekty do
wartości bilansowych inwe
stycji wykazywanych zgodnie
z wcześniej stosowanymi
ogÓlnie przyjętymi zasadami
rachunkowości

Kwota zagregowanych korekt do wartości bilansowych inwe
stycji w jednostkach zależnych, wspÓlnych przedsięwzięciach
lub jednostkach stowarzyszonych, wykazywanych zgodnie
z wcześniej stosowanymi ogÓlnie przyjętymi zasadami
rachunkowości w pierwszym sprawozdaniu finansowym
jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]; wartość bilansowa [member];
wspÓlne przedsięwzięcia [member]; wcześniej stosowane
ogÓlnie przyjęte zasady rachunkowości [member]; jednostki
zależne [member]; inwestycje w jednostkach zależnych,
wspÓlnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych;
MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 31 pkt c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsen
susPriceMeasurementInput
Member

member

Korekta średniej uzgodnionej
ceny rynkowej, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza korektę średniej uzgodnionej ceny
rynkowej wykorzystywaną jako dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf B36
pkt c)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPrefe
renceShareDividends

X duration,
debit

Korekta pozycji zysku (straty)
w odniesieniu do dywidend
z akcji uprzywilejowanych

Korekta pozycji zysku (straty) w odniesieniu do dywidend
z akcji uprzywilejowanych dokonywana w celu obliczenia
zysku lub straty przypadających na zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej. [Zob.: akcje uprzywilejowane [mem
ber]; zysk (strata)]

Przykład: MSR 33, przykład 12:
wyliczenie i prezentacja
podstawowego i rozwodnionego
zysku przypadającego na jedną akcję
(przykład kompleksowy), przykład:
MSR 33 paragraf 70 pkt a)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration,
debit

Koszty ogÓlnego zarządu

Kwota kosztÓw, ktÓre jednostka klasyfikuje jako koszty
ogÓlnego zarządu.

Przykład: MSR 1 paragraf 103,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99, ujawnianie informacji:
MSR 26 paragraf 35 pkt b) ppkt (vi)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Advances

X instant,
credit

Otrzymane zaliczki

Kwota płatności otrzymanych za towary lub usługi, ktÓre mają
być dostarczone lub świadczone w przyszłości.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Koszty reklamy

Kwota kosztÓw wynikających z reklamy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryin
gValueReportedUnderPrevio
usGAAPMember

member

Zagregowane korekty do
wartości bilansowych wykazy
wanych zgodnie z wcześniej
stosowanymi ogÓlnie przyję
tymi zasadami rachunkowości
[member]

Element ten oznacza zagregowane korekty do wartości bilan
sowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi
ogÓlnie przyjętymi zasadami rachunkowości. [Zob.: wartość
bilansowa [member]; wcześniej stosowane ogÓlnie przyjęte
zasady rachunkowości [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30 pkt b)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscon
tinuedOperationsMember

member

Działalność kontynuowana
i zaniechana, pozycja zagre
gowana [member]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą działal
ności kontynuowanej i zaniechanej. [Zob.: działalność zanie
chana [member]; działalność kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
Prezentacja i ujawnianie informacji

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFair
ValueAtInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecognised

X instant

Łączna rÓżnica między
wartością godziwą
w momencie początkowego
ujęcia a ceną transakcyjną
wymagająca ujęcia w wyniku
finansowym

Łączna rÓżnica między wartością godziwą w momencie
początkowego ujęcia a ceną transakcyjną instrumentÓw
finansowych wymagająca ujęcia w wyniku finansowym. [Zob.:
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 28 pkt b)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateria member
lAssociatesMember

Indywidualnie nieistotne
jednostki stowarzyszone,
pozycja zagregowana [mem
ber]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą jednostek
stowarzyszonych, ktÓre w ujęciu indywidualnym nie są
istotne. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt c) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy, ujawnianie
informacji: MSSF 4 paragraf 39J
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AggregatedIndividuallyImmate
rialBusinessCombinationsMember

member

Połączenia jednostek, ktÓre są
indywidualnie nieistotne,
pozycja zagregowana [mem
ber]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą połączeń
jednostek, ktÓre są indywidualnie nieistotne. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate
rialJointVenturesMember

member

Indywidualnie nieistotne
wspÓlne przedsięwzięcia,
pozycja zagregowana [mem
ber]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą wspÓl
nych przedsięwzięć, ktÓre w ujęciu indywidualnym nie są
istotne. [Zob.: wspÓlne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy, ujawnianie
informacji: MSSF 4 paragraf 39J
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Zagregowana wycena [mem
ber]

Element ten oznacza wszystkie typy wyceny. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Wycena”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 32 A, ujawnianie
informacji: MSR 41 paragraf 50,
ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Zagregowane przedziały
czasowe [member]

Element ten oznacza zagregowane przedziały czasowe.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Termin
wymagalności”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 61, ujawnianie informacji:
MSSF 15 paragraf 120 pkt b) ppkt
(i), ujawnianie informacji: MSSF
16 paragraf 97, ujawnianie
informacji: MSSF 16 paragraf 94,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 109 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 120 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 132
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf B11, przykład: MSSF 7
paragraf B35, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 23 B
pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AggregateNotSignificantIndivi
dualAssetsOrCashgeneratingUnit
sMember

member

Ośrodki wypracowujące środki
pieniężne, w przypadku
ktÓrych przypisana do tych
ośrodkÓw kwota wartości
firmy lub składnikÓw wartości
niematerialnych
o nieokreślonym okresie użyt
kowania nie jest znacząca,
pozycja zagregowana [mem
ber]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą
ośrodkÓw wypracowujących środki pieniężne, w przypadku
ktÓrych przypisana do tych ośrodkÓw kwota wartości firmy
lub składnikÓw wartości niematerialnych o nieokreślonym
okresie użytkowania nie jest znacząca. [Zob.: ośrodki wypra
cowujące środki pieniężne [member]; wartość firmy; wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Zagregowane wartości
godziwe [member]

Element ten oznacza zagregowane wartości godziwe. Stanowi
on rÓwnież standardową wartość dla osi „Wartość godziwa
jako zakładany koszt”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30 pkt a)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Produkcja rolnicza w podziale
na grupy [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Produkcja rolnicza, grupa
[member]

Element ten oznacza całą produkcję rolniczą, w przypadku gdy
jest przedstawiona w podziale na grupy. Stanowi on rÓwnież
standardową wartość dla osi „Produkcja rolnicza w podziale na
grupy”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.
[Zob.: bieżąca produkcja rolnicza]

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

Aircraft

X instant,
debit

Samoloty

Wartość rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących samo
loty wykorzystywane w działalności jednostki.

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
e)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AircraftMember

member

Samoloty [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywÓw trwałych
stanowiących samoloty wykorzystywane w działalności
jednostki. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Prawa lądowania na lotnisku
[member]

Element ten oznacza prawa lądowania na lotnisku.

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchy
Member

member

Wszystkie poziomy hierarchii
wartości godziwej [member]

Element ten oznacza wszystkie poziomy hierarchii wartości
godziwej. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi
„Poziomy hierarchii wartości godziwej”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 142, ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt b)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Wszystkie pozostałe segmenty
[member]

Element ten oznacza rodzaje działalności gospodarczej
i segmenty operacyjne nieobjęte odrębnym obowiązkiem
sprawozdawczym.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 115, ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Konto rezerw na straty kredy Wartość konta rezerw używanego do ujmowania utraty
towe aktywÓw finansowych
wartości aktywÓw finansowych wynikającej ze strat kredyto
wych. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLosses
Member

member

Rezerwa na straty kredytowe
[member]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

Element ten oznacza konto rezerw używane do ujmowania
utraty wartości aktywÓw finansowych wynikającej ze strat
kredytowych.
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AllYearsOfInsuranceClaim
Member

member

Wszystkie lata roszczeń ubez
pieczeniowych [member]

Element ten oznacza wszystkie lata roszczeń ubezpieczenio
wych. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Lata
roszczenia ubezpieczeniowego”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognised
FromCostsIncurredToObtainOr
FulfilContractsWithCustomers

X duration,
debit

Amortyzacja, składniki
aktywÓw odnoszące się do
poniesionych kosztÓw dopro
wadzenia do zawarcia lub
wykonania umÓw z klientami

Kwota amortyzacji w odniesieniu do składnikÓw aktywÓw
odnoszących się do poniesionych kosztÓw doprowadzenia do
zawarcia lub wykonania umÓw z klientami. [Zob.: składniki
aktywÓw odnoszące się do poniesionych kosztÓw doprowa
dzenia do zawarcia lub wykonania umÓw z klientami; kwota
amortyzacji]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 128 pkt b)

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tracts

X duration,
credit

Amortyzacja, odroczone
koszty akwizycji wynikające
z umÓw ubezpieczeniowych

Kwota amortyzacji odroczonych kosztÓw akwizycji wynikaj
ących z umÓw ubezpieczeniowych. [Zob.: odroczone koszty
akwizycji wynikające z umÓw ubezpieczeniowych; kwota
umorzenia i amortyzacji; rodzaje umÓw ubezpieczeniowych
[member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG39
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Kwota amortyzacji

Kwota amortyzacji. Amortyzacja jest systematycznym
rozłożeniem podlegającej amortyzacji wartości składnikÓw
wartości niematerialnych na przestrzeni okresu ich użytkowa
nia.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration

Amortyzacja, wartości niema
terialne inne niż wartość firmy

Kwota amortyzacji wartości niematerialnych innych niż
wartość firmy. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (vi)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AmortisationMethodIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

text

Metoda amortyzacji, wartości
niematerialne inne niż wartość
firmy

Metoda amortyzacji zastosowana w odniesieniu do wartości
niematerialnych o określonym okresie użytkowania innych niż
wartość firmy. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość
firmy; kwota umorzenia i amortyzacji]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt b)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLosse
sArisingOnBuyingReinsurance

X duration,
debit

Amortyzacja strat (zyskÓw)
wynikających z reasekuracji

Kwota amortyzacji odroczonych strat (zyskÓw) wynikających Ujawnianie informacji: MSSF 4
z reasekuracji. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; zyski
paragraf 37 pkt b) ppkt (ii) – data
(straty), ujęte w wyniku finansowym, wynikające z reasekura wygaśnięcia: 01.01.2021
cji]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Stawka amortyzacji, wartości
niematerialne inne niż wartość
firmy

Stawka amortyzacji stosowana w odniesieniu do wartości
niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt a)

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAsset
sRelatedCreditDerivativesOrSimi
larInstrumentsMitigateMaximu
mExposureToCreditRisk

X instant

Kwota, o ktÓrą kredytowe
instrumenty pochodne lub
podobne instrumenty powi
ązane z aktywami finanso
wymi wyznaczonymi jako
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy zmniejszają maksymalną
ekspozycję na ryzyko kredy
towe

Kwota, o ktÓrą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne
instrumenty powiązane z aktywami finansowymi wyznaczo
nymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko
kredytowe. [Zob.: pożyczki i należności; ryzyko kredytowe
[member]; instrumenty pochodne [member]; maksymalna
ekspozycja na ryzyko kredytowe; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt b)

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrRecei
X instant
vablesRelatedCreditDerivativesOr
SimilarInstrumentsMitigateMaxi
mumExposureToCreditRisk

Kwota, o ktÓrą kredytowe
instrumenty pochodne lub
podobne instrumenty powi
ązane z pożyczkami lub
należnościami zmniejszają
maksymalną ekspozycję na
ryzyko kredytowe

Kwota, o ktÓrą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne
instrumenty powiązane z pożyczkami lub należnościami
zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.
[Zob.: pożyczki i należności; ryzyko kredytowe [member];
maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe; instrumenty
pochodne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNoLon
gerFullyReversible

X instant,
debit

Kwota, o ktÓrą odroczone
saldo kredytowe z regulowanej
działalności zostało zmniej
szone, ponieważ nie jest już
w pełni odwracalne

Kwota, o ktÓrą odroczone saldo kredytowe z regulowanej
działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni
odwracalne. [Zob.: odroczone salda kredytowe z regulowanej
działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe
X instant,
ferralAccountDebitBalanceHasBe credit
enReducedBecauseItIsNoLonger
FullyRecoverable

Kwota, o ktÓrą odroczone
saldo debetowe z regulowanej
działalności zostało zmniej
szone, ponieważ nie jest już
w pełni odzyskiwalne

Kwota, o ktÓrą odroczone saldo debetowe z regulowanej
działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni
odzyskiwalne. [Zob.: odroczone salda debetowe z regulowanej
działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverab
leAmountExceedsItsCarryingA
mount

X instant,
debit

Kwota nadwyżki wartości
odzyskiwalnej ośrodka nad
jego wartością bilansową

Kwota nadwyżki wartości odzyskiwalnej ośrodka wypraco
wującego środki pieniężne (zespołu ośrodkÓw) nad jego
wartością bilansową. [Zob.: wartość bilansowa [member];
ośrodki wypracowujące środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt f) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 135 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AmountByWhichValueAssigned
ToKeyAssumptionMustChangeI
nOrderForUnitsRecoverableAmo
untToBeEqualToCarryingAmount

X.XX
instant

Wartość, o jaką musi się
zmienić kluczowe założenie,
aby wartość odzyskiwalna
ośrodka była rÓwna jego
wartości bilansowej

Wartość, o jaką musi się zmienić wartość przypisana kluczo
wemu założeniu, aby wartość odzyskiwalna ośrodka była
rÓwna jego wartości bilansowej. [Zob.: wartość bilansowa
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt f) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 135 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForPro
visionOfKeyManagementPerson
nelServicesProvidedBySeparate
ManagementEntity

X duration,
debit

Kwota poniesiona przez
jednostkę z tytułu usług
kluczowego personelu kierow
niczego świadczonych przez
odrębną jednostkę
zarządzającą

Kwota poniesiona przez jednostkę z tytułu usług kluczowego
personelu kierowniczego świadczonych przez odrębną jedno
stkę zarządzającą. [Zob.: kluczowy personel kierowniczy
jednostki bądź jej jednostki dominującej [member]; odrębne
jednostki zarządzające [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 A
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AmountOfReclassificationsOr
ChangesInPresentation

X duration

Kwota przeklasyfikowań lub
zmian w prezentacji

Kwota, ktÓra zostaje przeklasyfikowana, gdy jednostka
zmienia sposÓb klasyfikacji lub prezentacji w swoim spra
wozdaniu finansowym.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 41 pkt b)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherCompre
hensiveIncomeRealisedAtDere
cognition

X duration

Kwota przedstawiona
w innych całkowitych docho
dach, ktÓra została zrealizo
wana w momencie zaprzes
tania ujmowania zobowiązania
finansowego

Kwota przedstawiona w innych całkowitych dochodach, ktÓra
została zrealizowana w momencie zaprzestania ujmowania
zobowiązań finansowych wyznaczonych jako wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 10 pkt d)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOr X duration,
LossToOtherComprehensiveInco debit
meApplyingOverlayApproach

Kwota przeniesiona z zyskÓw
lub strat do innych całkowi
tych dochodÓw z zastosowa
niem metody nakładania

Kwota przeniesiona z zyskÓw lub strat do innych całkowitych
dochodÓw z zastosowaniem metody nakładania, wykazana
w rachunku zyskÓw i strat jako odrębna pozycja.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 35D pkt a) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOr X duration,
LossToOtherComprehensiveInco debit
meApplyingOverlayApproach
NewlyDesignatedFinancialAssets

Kwota przeniesiona z zyskÓw
lub strat do innych całkowi
tych dochodÓw z zastosowa
niem metody nakładania,
nowo wyznaczone aktywa
finansowe

Kwota przeniesiona z zyskÓw lub strat do innych całkowitych
dochodÓw w odniesieniu do nowo wyznaczonych aktywÓw
finansowych z zastosowaniem metody nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt f) ppkt (i) –
wejście w życie przy zastosowaniu
MSSF 9 po raz pierwszy
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AmountReclassifiedToOtherCom
prehensiveIncomeFromProfitOr
LossApplyingOverlayApproach
BeforeTax

X duration,
credit

Kwota przeniesiona z zyskÓw
lub strat do innych całkowi
tych dochodÓw z zastosowa
niem metody nakładania,
przed opodatkowaniem

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach po przeniesieniu
z zyskÓw lub strat z zastosowaniem metody nakładania, przed
opodatkowaniem. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherCom
prehensiveIncomeFromProfitOr
LossApplyingOverlayApproach
NetOfTax

X duration,
credit

Kwota przeniesiona z zyskÓw
lub strat do innych całkowi
tych dochodÓw z zastosowa
niem metody nakładania, po
opodatkowaniu

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach po przeniesieniu
z zyskÓw lub strat z zastosowaniem metody nakładania, po
opodatkowaniu. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherCom
X instant,
prehensiveIncomeAndAccumula credit
tedInEquityRelatingToNoncurren
tAssetsOrDisposalGroupsHeldFor
Sale

Kwota ujęta w innych całko
witych dochodach i zakumulo
wana w kapitale własnym
w odniesieniu do aktywÓw
trwałych lub grup do zbycia
przeznaczonych do sprzedaży

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach i zakumulo
wana w kapitale własnym w odniesieniu do aktywÓw trwa
łych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży. [Zob.:
aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży; pozostałe kapitały rezerwowe;
inne całkowite dochody; grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 38, przykład: MSSF 5,
przykład 12
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AmountRecognisedInOtherCom
member
prehensiveIncomeAndAccumula
tedInEquityRelatingToNoncurren
tAssetsOrDisposalGroupsHeldFor
SaleMember

Kwota ujęta w innych całko
witych dochodach i zakumulo
wana w kapitale własnym
w odniesieniu do aktywÓw
trwałych lub grup do zbycia
przeznaczonych do sprzedaży
[member]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
Element ten oznacza składnik kapitału własnego wynikający
z kwot ujętych w innych całkowitych dochodach i zakumulo paragraf 38, przykład: MSSF 5,
wanych w kapitale własnym, ktÓre dotyczą aktywÓw trwa
przykład 12
łych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży. [Zob.:
aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży; inne całkowite dochody]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOf X duration,
CashFlowHedgesAndIncludedInI debit
nitialCostOrOtherCarryingAmoun
tOfNonfinancialAssetLiabilityOr
FirmCommitmentForWhichFair
ValueHedgeAccountingIsApplied

Kwota usunięta z rezerwy
z tytułu zabezpieczenia prze
pływÓw pieniężnych
i uwzględniona w koszcie
początkowym lub innej
wartości bilansowej składnika
aktywÓw niefinansowych
(zobowiązania niefinanso
wego) lub uprawdopodobnio
nego przyszłego zobowiązania,
w stosunku do ktÓrego stosuje
się rachunkowość zabezpie
czeń wartości godziwej

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zabezpieczenia prze
pływÓw pieniężnych i uwzględniona w koszcie początkowym
lub innej wartości bilansowej składnika aktywÓw niefinanso
wych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnio
nego przyszłego zobowiązania, w stosunku do ktÓrego stosuje
się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.:
rezerwa z tytułu zabezpieczeń przepływÓw pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.11 pkt d) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24E pkt a)

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOf
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsAndIncludedInIni
tialCostOrOtherCarryingAmoun
tOfNonfinancialAssetLiabilityOr
FirmCommitmentForWhichFair
ValueHedgeAccountingIsApplied

Kwota usunięta z rezerwy
z tytułu zmiany wartości
walutowych spreadÓw bazo
wych i uwzględniona
w koszcie początkowym lub
innej wartości bilansowej
składnika aktywÓw niefinan
sowych (zobowiązania niefi
nansowego) lub uprawdopo
dobnionego przyszłego zobo
wiązania, w stosunku do
ktÓrego stosuje się rachunko
wość zabezpieczeń wartości
godziwej

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości waluto
wych spreadÓw bazowych i uwzględniona w koszcie
początkowym lub innej wartości bilansowej składnika
aktywÓw niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub
uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku
do ktÓrego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości
godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany wartości walutowych
spreadÓw bazowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.16

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AmountRemovedFromReserveOf X duration,
ChangeInValueOfForwardElemen debit
tsOfForwardContractsAndInclude
dInInitialCostOrOtherCarryingA
mountOfNonfinancialAssetLiabili
tyOrFirmCommitmentForWhich
FairValueHedgeAccountingIsApp
lied

Kwota usunięta z rezerwy
z tytułu zmiany wartości
elementÓw terminowych (for
ward) kontraktÓw forward
i uwzględniona w koszcie
początkowym lub innej
wartości bilansowej składnika
aktywÓw niefinansowych
(zobowiązania niefinanso
wego) lub uprawdopodobnio
nego przyszłego zobowiązania,
w stosunku do ktÓrego stosuje
się rachunkowość zabezpie
czeń wartości godziwej

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości
elementÓw terminowych (forward) kontraktÓw forward
i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości
bilansowej składnika aktywÓw niefinansowych (zobowiązania
niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobo
wiązania, w stosunku do ktÓrego stosuje się rachunkowość
zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu
zmiany wartości elementÓw terminowych (forward)
kontraktÓw forward]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOf X duration,
ChangeInValueOfTimeValueO
debit
fOptionsAndIncludedInInitialCos
tOrOtherCarryingAmountOfNon
financialAssetLiabilityOrFir
mCommitmentForWhichFairValu
eHedgeAccountingIsApplied

Kwota usunięta z rezerwy
z tytułu zmiany wartości opcji
w czasie i uwzględniona
w koszcie początkowym lub
innej wartości bilansowej
składnika aktywÓw niefinan
sowych (zobowiązania niefi
nansowego) lub uprawdopo
dobnionego przyszłego zobo
wiązania, w stosunku do
ktÓrego stosuje się rachunko
wość zabezpieczeń wartości
godziwej

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości opcji
w czasie i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej
wartości bilansowej składnika aktywÓw niefinansowych
(zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego
przyszłego zobowiązania, w stosunku do ktÓrego stosuje się
rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa
z tytułu zmiany wartości opcji w czasie]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.15 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLos
sApplyingIFRS9FinancialAssets
ToWhichOverlayApproachIsApp
lied

Kwota wykazana jako zysk
lub strata z zastosowaniem
MSSF 9, aktywa finansowe,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania

Kwota wykazana jako zysk lub strata dla aktywÓw finanso
wych, w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania,
z zastosowaniem MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt d) ppkt (i) –
wejście w życie przy zastosowaniu
MSSF 9 po raz pierwszy

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

AmountsArisingFromInsurance
ContractsAxis

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisi X duration,
tionCostsArisingFromInsurance
debit
Contracts

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwoty wynikające z umÓw
ubezpieczeniowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Poniesione kwoty, odroczone
koszty akwizycji wynikające
z umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie odroczonych kosztÓw akwizycji wynikających
z umÓw ubezpieczeniowych wskutek kwot tych poniesionych
kosztÓw. [Zob.: odroczone koszty akwizycji wynikające
z umÓw ubezpieczeniowych]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG39
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

X instant,
credit

Kwoty płatne na żądanie
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Kwoty płatne na żądanie wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 132 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

AmountsPayableRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Kwoty przypadające do
zapłaty, transakcje
z podmiotem powiązanym

Kwoty przypadające do zapłaty wynikające z transakcji
z podmiotem powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 20, ujawnianie informacji:
MSR 24 paragraf 18 pkt b)

AmountsPayableToTransfereeIn
RespectOfTransferredAssets

X instant,
credit

Inne kwoty należne stronie
otrzymującej z tytułu przenie
sionych aktywÓw

Ujawnianie informacji: MSSF 7
Kwoty należne stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych
aktywÓw finansowych inne niż niezdyskontowane wypływy
paragraf 42E pkt d)
środkÓw pieniężnych, ktÓre byłyby lub mogłyby być wyma
gane do odkupienia wyłączonych aktywÓw finansowych (na
przykład cena wyjściowa w umowie opcji). [Zob.: aktywa
finansowe]

axis
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ifrs-full

Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

AmountsReceivableRelatedParty
Transactions

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisi
tionDateForEachMajorClassOfAs
setsAcquiredAndLiabilitiesAssu
medAbstract

Kwoty ujętych na dzień prze
jęcia głÓwnych klas nabytych
aktywÓw i przejętych zobo
wiązań [abstract]

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransac
X duration
tionRecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombina
tion

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAn
dAdjustedAgainstFairValueOfFi
nancialAssetsOnReclassificatio
nOutOfFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeMeasure
mentCategoryBeforeTax

X instant,
debit

X duration,
debit

Kwoty należne, transakcje
z podmiotem powiązanym

Referencje

Kwoty należne wynikające z transakcji z podmiotem powi
ązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 20, ujawnianie informacji:
MSR 24 paragraf 18 pkt b)

Kwoty ujęte dla transakcji
ujmowanej odrębnie od
nabycia aktywÓw i przejęcia
zobowiązań w ramach
połączenia jednostek

Kwoty ujęte dla transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia
aktywÓw i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt l) ppkt (iii)

Kwoty usunięte z pozycji
kapitału własnego i skorygo
wane w oparciu o wartość
godziwą aktywÓw finanso
wych na dzień przeklasyfiko
wania z kategorii składnikÓw
wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody, przed opodatkowa
niem

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane
w oparciu o wartość godziwą aktywÓw finansowych na dzień
przeklasyfikowania z kategorii składnikÓw wycenianych
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 5.6.5
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AmountsRemovedFromEquityAn
dAdjustedAgainstFairValueOfFi
nancialAssetsOnReclassificatio
nOutOfFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeMeasure
mentCategoryNetOfTax

X duration,
debit

Kwoty usunięte z pozycji
kapitału własnego i skorygo
wane w oparciu o wartość
godziwą aktywÓw finanso
wych na dzień przeklasyfiko
wania z kategorii składnikÓw
wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody, po opodatkowaniu

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane
w oparciu o wartość godziwą aktywÓw finansowych na dzień
przeklasyfikowania z kategorii składnikÓw wycenianych
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAn
dIncludedInCarryingAmountOf
NonfinancialAssetLiabilityW
hoseAcquisitionOrIncurrenceWas
HedgedHighlyProbableForecast
TransactionBeforeTax

X duration,
debit

Kwoty usunięte z pozycji
kapitału własnego i zaliczone
do wartości bilansowej skład
nika aktywÓw niefinansowych
(zobowiązania niefinansowe
go), ktÓrego nabycie lub
powstanie było wysoce praw
dopodobną planowaną trans
akcją będącą przedmiotem
zabezpieczenia, przed opodat
kowaniem

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do
kosztu początkowego lub innej wartości bilansowej składnika
aktywÓw niefinansowych (zobowiązania niefinansowego),
ktÓrego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną
planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia,
przed opodatkowaniem. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgain
stFinancialAssets

X instant,
credit

Kwoty objęte egzekwowalnym
porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania,
niekompensowane aktywami
finansowymi

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, ktÓre
nie są kompensowane aktywami finansowymi. [Zob.: aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C pkt d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgain
stFinancialAssetsAbstract

Kwoty objęte egzekwowalnym
porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania,
niekompensowane aktywami
finansowymi [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwoty objęte egzekwowalnym
porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania,
niekompensowane zobowiąza
niami finansowymi

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, ktÓre
nie są kompensowane zobowiązaniami finansowymi. [Zob.:
zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C pkt d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgain
stFinancialLiabilities

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgain
stFinancialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRec
lassifiedFromProfitOrLossToOt
herComprehensiveIncomeApp
lyingOverlayApproachIfFinancia
lAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration,
debit

Kwota, ktÓra zostałaby prze
niesiona z zyskÓw lub strat do
innych całkowitych dochodÓw
z zastosowaniem metody
nakładania, gdyby dane
aktywa finansowe nie zostały
wyłączone z wyznaczenia

Kwota, ktÓra zostałaby przeniesiona z zyskÓw lub strat do
innych całkowitych dochodÓw, gdyby aktywa finansowe nie
zostały wyłączone z wyznaczenia z zastosowaniem metody
nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt f) ppkt (ii) –
wejście w życie przy zastosowaniu
MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRe
X duration,
portedInProfitOrLossIfIAS39Had debit
BeenAppliedFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied

Kwota, ktÓra zostałaby wyka
zana jako zysk lub strata,
gdyby zastosowano MSR 39,
aktywa finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania

Kwota, ktÓra zostałaby wykazana jako zysk lub strata
w odniesieniu do aktywÓw finansowych, w stosunku do
ktÓrych stosuje się metodę nakładania, gdyby zastosowano
MSR 39.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt d) ppkt (ii) –
wejście w życie przy zastosowaniu
MSSF 9 po raz pierwszy

Kwoty objęte egzekwowalnym
porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania,
niekompensowane zobowiąza
niami finansowymi [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAsset
sThatArePastDueButNotImpaired

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Analiza wiekowa aktywÓw finansowych, ktÓre są przetermi
nowane, lecz w przypadku ktÓrych nie nastąpiła utrata
wartości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 37 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

AnalysisOfCreditExposuresUsin
text block
gExternalCreditGradingSystemEx
planatory

Analiza ekspozycji kredyto
wych z wykorzystaniem
zewnętrznego systemu
oceniania ryzyka kredytowego
[text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy ekspozycji kredyto
wych z wykorzystaniem zewnętrznego systemu oceniania
ryzyka kredytowego. [Zob.: ekspozycja kredytowa; zewnętrzne
oceny stopnia ryzyka kredytowego [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG23
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsin
gInternalCreditGradingSystemEx
planatory

text block

Analiza ekspozycji kredyto
wych z wykorzystaniem
wewnętrznego systemu
oceniania ryzyka kredytowego
[text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy ekspozycji kredyto
wych z wykorzystaniem wewnętrznego systemu oceniania
ryzyka kredytowego. [Zob.: ekspozycja kredytowa;
wewnętrzne oceny stopnia ryzyka kredytowego [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG23
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatA text block
reIndividuallyDeterminedToBeIm
paired

Analiza składnikÓw aktywÓw
finansowych, w przypadku
ktÓrych indywidualnie wyka
zano utratę wartości [text
block]

Analiza składnikÓw aktywÓw finansowych, w przypadku
ktÓrych indywidualnie wykazano utratę wartości, oraz czyn
niki, ktÓre jednostka wzięła pod uwagę, ustalając utratę
wartości tych składnikÓw. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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Analiza wiekowa aktywÓw
finansowych, ktÓre są prze
terminowane, lecz w przy
padku ktÓrych nie nastąpiła
utrata wartości [text block]

text block

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpen
seAbstract

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDisconti
nueOperationMember

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Analiza przychodÓw
i kosztÓw [abstract]

member

Element ten oznacza ogłoszenie zamiaru zaniechania działal
ności.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt b)

AnnouncingOrCommencingImple member
mentationOfMajorRestructurin
gMember

Ogłoszenie rozpoczęcia lub
rozpoczęcie wdrażania istotnej
restrukturyzacji [member]

Element ten oznacza ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie
wdrażania istotnej restrukturyzacji.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt e)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX
duration

Zastosowana stawka podat
kowa

Mająca zastosowanie stawka podatku dochodowego.

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX
instant

Powierzchnia gruntÓw
wykorzystywanych do celÓw
rolniczych

Powierzchnia gruntÓw wykorzystywanych przez jednostkę do
celÓw rolniczych.

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 46 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Posiadane instrumenty dłużne
zabezpieczone aktywami

Kwota posiadanych instrumentÓw dłużnych, ktÓre są zabez
pieczone aktywami bazowymi. [Zob.: posiadane instrumenty
dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Jednostki oferujące finanso
wanie zabezpieczone akty
wami [member]

Element ten oznacza jednostki oferujące finansowanie zabez
pieczone aktywami.

Przykład: MSSF 12 paragraf B23
pkt b)
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Ogłoszenie zamiaru zanie
chania działalności [member]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AssetbackedSecuritiesAmoun
tContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Papiery wartościowe zabezpie
czone aktywami, kwota przy
padająca na wartość godziwą
aktywÓw programu

Kwota, jaką papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
bazowymi wnoszą do wartości godziwej aktywÓw programu
określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu, w wartości
godziwej; programy określonych świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt g)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpected
ReimbursementContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

X instant,
debit

Aktywa ujęte z tytułu zakła
danego zwrotu, zobowiązania
warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem
jednostek

Kwota aktywÓw, ktÓre zostały ujęte z tytułu zakładanego
zwrotu zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania warunkowe
[member]; zakładany zwrot, zobowiązania warunkowe ujmo
wane w związku z połączeniem jednostek; połączenia jedno
stek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B64
pkt j)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpected
ReimbursementOtherProvisions

X instant,
debit

Aktywa ujęte z tytułu zakła
danego zwrotu, inne rezerwy

Kwota aktywÓw, ktÓre zostały ujęte z tytułu zakładanego
zwrotu innych rezerw. [Zob.: zakładany zwrot, inne rezerwy;
inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 85 pkt c)

ifrs-full

Assets

X instant,
debit

Aktywa

Data wygaśnięcia: 01.01.2020: Kwota zasobÓw: a) pozostaj
ących pod kontrolą jednostki w wyniku zdarzeń zaistniałych
w przeszłości; oraz b) z ktÓrych, według przewidywań,
jednostka osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 55, ujawnianie informacji:
MSSF 13 paragraf 93 pkt a),
ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt e), ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 28 pkt c),
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23

Wejście w życie: 01.01.2020 Kwota obecnych zasobÓw
gospodarczych pozostających pod kontrolą jednostki w wyniku
zdarzeń zaistniałych w przeszłości. ZasÓb gospodarczy to
prawo, ktÓre może przynieść korzyści gospodarcze.
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

AssetsAbstract

Aktywa [abstract]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Aktywa i zobowiązania [axis]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAs
HeldForSaleAxis

axis

Aktywa i zobowiązania zakla Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
syfikowane jako przeznaczone kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
do sprzedaży [axis]
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAs
HeldForSaleMember

member

Aktywa i zobowiązania zakla Element ten oznacza aktywa i zobowiązania, ktÓre zostały
syfikowane jako przeznaczone zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. [Zob.:
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży [member]; zobowi
do sprzedaży [member]
ązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży,
zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do
sprzedaży; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przezna
czone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Aktywa i zobowiązania
[member]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.
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Element ten oznacza aktywa i zobowiązania. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Aktywa i zobowiąza
nia”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.
[Zob.: aktywa; zobowiązania]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AssetsAndLiabilitiesNotClassifie
dAsHeldForSaleMember

member

Aktywa i zobowiązania nieza Element ten oznacza aktywa i zobowiązania, ktÓre nie zostały
klasyfikowane jako przezna
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Stanowi on
czone do sprzedaży [member] rÓwnież standardową wartość dla osi „Aktywa i zobowiązania
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa
trwałe przeznaczone do sprzedaży [member]; zobowiązania
wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży,
zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do
sprzedaży; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przezna
czone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X instant,
debit

Aktywa i odroczone salda
debetowe z regulowanej dzia
łalności

Kwota aktywÓw i odroczonych sald debetowych z regulo
wanej działalności. [Zob.: aktywa; odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationFo
rAndEvaluationOfMineralReso
urces

X instant,
debit

Aktywa powstałe w związku
z poszukiwaniem i oceną
zasobÓw mineralnych

Kwota aktywÓw powstałych w związku z poszukiwaniem
zasobÓw mineralnych, w tym minerałÓw, ropy naftowej, gazu
ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobÓw, po
tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszu
kiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną
wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania
zasobÓw mineralnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 24 pkt b)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceCon
tracts

X instant,
debit

Aktywa wynikające z umÓw
ubezpieczeniowych

Kwota ujętych aktywÓw wynikających z umÓw ubezpiecze
niowych. [Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ustanowione zabezpieczenie,
ktÓre może być sprzedane lub
obciążone innym zastawem
w przypadku realizacji wszel
kich obowiązkÓw przez
właściciela przedmiotu zabez
pieczenia, w wartości
godziwej

Wartość godziwa ustanowionego zabezpieczenia, ktÓre może
być sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku
realizacji wszelkich obowiązkÓw przez właściciela przedmiotu
zabezpieczenia. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 15 pkt a)

Element ten oznacza aktywa utrzymywane w celu zabezpie
czenia zobowiązań wynikających z działalności finansowej.
[Zob.: aktywa; zobowiązania wynikające z działalności finan
sowej]

Przykład: MSR 7 C Uzgodnienie
zobowiązań wynikających
z działalności finansowej, przykład:
MSR 7 paragraf 44C

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermitted
ToBeSoldOrRepledgedAtFair
Value

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesAri member
singFromFinancingActivities
Member

Aktywa utrzymywane w celu
zabezpieczenia zobowiązań
wynikających z działalności
finansowej [member]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

Aktywa pomniejszone o zobo Kwota aktywÓw pomniejszona o kwotę zobowiązań krÓtko
wiązania krÓtkoterminowe
terminowych.

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Aktywa (zobowiązania)
programu świadczeń

Kwota aktywÓw programu świadczeń emerytalnych pomniej
szona o zobowiązania inne niż aktuarialna wartość bieżąca
przyrzeczonych świadczeń emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt a)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

Aktywa uzyskane przez prze
jęcie w posiadanie zabezpie
czenia lub wykorzystanie
innych elementÓw powoduj
ących poprawę warunkÓw
kredytowania

Kwota aktywÓw uzyskanych przez jednostkę poprzez prze
jęcie w posiadanie ustanowionego na jej rzecz zabezpieczenia
lub wykorzystanie innych elementÓw powodujących poprawę
warunkÓw kredytowania (np. gwarancji). [Zob.: gwarancje
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 38 pkt a)

X instant,
debit

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55
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Aktywa pomniejszone o zobo
wiązania krÓtkoterminowe
[abstract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Aktywa programu świadczeń

Kwota aktywÓw posiadanych przez programy świadczeń
Ujawnianie informacji: MSR 26
emerytalnych. [Zob.: programy określonych świadczeń [mem paragraf 35 pkt a) ppkt (i)
ber]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashE
quivalentsInSubsidiaryOrBusines
sesAcquiredOrDisposed2013

X duration,
debit

Aktywa inne niż środki
pieniężne i ekwiwalenty
pieniężne w jednostce zależnej
lub przedsięwzięciach przeję
tych lub zbytych

Wartość aktywÓw, innych niż środki pieniężne i ekwiwalenty
pieniężne, w jednostkach zależnych lub w innych przedsięw
zięciach, nad ktÓrymi kontrola została objęta lub utracona.
[Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 40 pkt d)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsTo
ObtainOrFulfilContractsWithCus
tomers

X instant,
debit

Składniki aktywÓw odnoszące
się do poniesionych kosztÓw
doprowadzenia do zawarcia
lub wykonania umÓw z klien
tami

Kwota składnikÓw aktywÓw odnoszących się do poniesio
nych kosztÓw doprowadzenia do zawarcia lub wykonania
umÓw z klientami. Koszty doprowadzenia do zawarcia
umowy z klientem to dodatkowe koszty doprowadzenia do
zawarcia umowy, ktÓrych jednostka nie poniosłaby, jeżeli
umowa nie zostałaby zawarta. Koszty wykonania umowy
z klientem to koszty bezpośrednio powiązane z umową lub
z przewidywaną umową, ktÓrą jednostka może wyraźnie
zidentyfikować.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 128 pkt a)

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinan
cialStatementsInRelationToStruc
turedEntities

X instant,
debit

Aktywa ujmowane w sprawoz
daniach finansowych jednostki
dotyczących jednostek struk
turyzowanych

Wartość aktywÓw ujmowanych w sprawozdaniach finanso
wych jednostki dotyczących jej udziałÓw w jednostkach
strukturyzowanych. [Zob.: aktywa; jednostki strukturyzowane
niepodlegające konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 29 pkt a)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollate X instant,
ralAtFairValue
debit

Zabezpieczenie sprzedane lub
obciążone innym zastawem
w przypadku realizacji wszel
kich obowiązkÓw przez
właściciela przedmiotu zabez
pieczenia, w wartości
godziwej

Wartość godziwa sprzedanego lub obciążonego innym
zastawem zabezpieczenia, ktÓre mogło być sprzedane lub
obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich
obowiązkÓw przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia.
[Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 15 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

AssetsThatEntityContinuesToRe
cognise

X instant,
debit

Aktywa, ktÓre jednostka
w dalszym ciągu ujmuje

Wartość przeniesionych aktywÓw finansowych, ktÓre
jednostka w dalszym ciągu ujmuje w całości. [Zob.: aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt e)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRe
cogniseToExtentOfContinuingIn
volvement

X instant,
debit

Aktywa, ktÓre jednostka
w dalszym ciągu ujmuje
w stopniu, w jakim utrzymuje
zaangażowanie

Wartość przeniesionych aktywÓw finansowych, ktÓre
jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim
utrzymuje zaangażowanie. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt f)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestric
tionsApply

X instant,
debit

Aktywa, do ktÓrych odnoszą
się znaczące ograniczenia

Podana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
wartość aktywÓw należących do grupy, do ktÓrych odnoszą
się znaczące ograniczenia (np. statutowe, umowne i regula
cyjne) możliwości dostępu jednostki do aktywÓw lub ich
używania.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 13 pkt c)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEn X duration,
titiesAtTimeOfTransfer
credit

Aktywa przeniesione do
jednostek strukturyzowanych,
w momencie transferu

Wartość w momencie transferu wszystkich aktywÓw przenie Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 27 pkt c)
sionych do jednostek strukturyzowanych. [Zob.: jednostki
strukturyzowane niepodlegające konsolidacji [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContrac
tsAndReinsuranceContractsIssued

Aktywa wynikające z wysta
wionych umÓw ubezpiecze
niowych i umÓw reasekura
cyjnych

Kwota aktywÓw wynikających z wystawionych umÓw ubez Przykład: MSR 1 paragraf 55 –
pieczeniowych i umÓw reasekuracyjnych. [Zob.: rodzaje
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
umÓw ubezpieczeniowych [member]]
przykład: MSSF 4 paragraf IG20
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

X instant,
debit
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AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant,
debit

Aktywa scedowane w ramach
umowy reasekuracji

Kwota aktywÓw wynikających z umÓw reasekuracji, w myśl
ktÓrych jednostka gospodarcza jest ubezpieczonym.

Przykład: MSR 1 paragraf 55 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf IG20
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

X instant,
debit

Aktywa, co do ktÓrych
istnieje znaczące ryzyko
spowodowania istotnych
korekt w trakcie kolejnego
roku obrotowego

Kwota aktywÓw, co do ktÓrych istnieją założenia dotyczące
znaczącego ryzyka spowodowania istotnych korekt wartości
tych aktywÓw w trakcie kolejnego roku obrotowego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125 pkt b)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecognise

X instant,
credit

Powiązane zobowiązania,
ktÓre jednostka w dalszym
ciągu ujmuje

Wartość zobowiązań powiązanych z przeniesionymi aktywami
finansowymi, ktÓre jednostka w dalszym ciągu ujmuje
w całości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt e)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecogniseToExten
tOfContinuingInvolvement

X instant,
credit

Powiązane zobowiązania,
ktÓre jednostka w dalszym
ciągu ujmuje w stopniu,
w jakim utrzymuje zaangażo
wanie

Wartość zobowiązań powiązanych z przeniesionymi aktywami
finansowymi, ktÓre jednostka w dalszym ciągu ujmuje
w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie. [Zob.: aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt f)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Jednostki stowarzyszone
[member]

Element ten oznacza jednostki, na ktÓre inwestor wywiera
znaczący wpływ.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 17
pkt b), ujawnianie informacji: MSR
27 paragraf 16 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B4
pkt d), ujawnianie informacji:
MSSF 4 paragraf 39M pkt a) –
wejście w życie przy zastosowaniu
MSSF 9 po raz pierwszy,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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AtCostMember

member

W cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia [member]

Element ten oznacza wycenę opartą na cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia. Cena nabycia lub koszt wytworzenia jest
kwotą zapłaconych środkÓw pieniężnych lub ich ekwiwalen
tÓw, lub wartością godziwą innych dÓbr przekazanych
z tytułu nabycia składnika aktywÓw w momencie jego
nabycia lub wytworzenia, lub – tam, gdzie ma to zastosowanie
– jest wartością przypisaną do danego składnika aktywÓw
w momencie początkowego ujęcia wynikającego z wymogÓw
innych MSSF.

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 32 A, ujawnianie
informacji: MSR 41 paragraf 50,
ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueModel
Member

member

W cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia lub zgodnie
z MSSF 16 w modelu
wartości godziwej [member]

Element ten oznacza wycenę opartą na cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia lub opartą na MSSF 16, w przypadku
gdy do wyceny klasy aktywÓw jednostka zazwyczaj stosuje
model wartości godziwej. [Zob.: w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

W wartości godziwej [mem
ber]

Element ten oznacza wycenę opartą na wartości godziwej.
Wartość godziwa jest ceną, ktÓrą otrzymano by za sprzedaż
składnika aktywÓw lub zapłacono by za przeniesienie zobo
wiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warun
kach między uczestnikami rynku na dzień wyceny.

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 32 A, ujawnianie
informacji: MSR 41 paragraf 50,
ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration,
debit

Wynagrodzenie biegłego rewi Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do
denta
zapłaty biegłym rewidentom jednostki.

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

Wynagrodzenie biegłego rewi
denta [abstract]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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AuditorsRemunerationForAudit
Services

X duration,
debit

Wynagrodzenie biegłego rewi Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do
zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług
denta z tytułu usług
w zakresie audytu
w zakresie audytu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOther
Services

X duration,
debit

Wynagrodzenie biegłego rewi Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do
denta z tytułu innych usług
zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxSer
vices

X duration,
debit

Wynagrodzenie biegłego rewi Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do
denta z tytułu usług podatko zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług
wych
podatkowych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmen
tsButNotContractedFor

X instant,
credit

Zobowiązania kapitałowe
zatwierdzone, lecz
nieuwzględnione w umowie

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAsset
sAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

Kwota zobowiązań kapitałowych, ktÓre zostały zatwierdzone
przez jednostkę, ale w odniesieniu do ktÓrych jednostka nie
zawarła umowy. [Zob.: zobowiązania kapitałowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Obciążenie podatkowe (przychÓd podatkowy) podzielone
przez wynik finansowy brutto. [Zob.: wynik finansowy brutto]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży [abstract]

X instant,
credit

Średnia efektywna stawka
podatkowa
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AverageForeignExchangeRate

X.XX
duration

Średni kurs wymiany walut
obcych

Średni kurs wymiany walut obcych stosowany przez jednostkę.
Kurs wymiany jest wskaźnikiem stosowanym przy wymianie
dwÓch walut.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX
duration

Średnia liczba pracownikÓw

Średnia liczba pracownikÓw zatrudnionych przez jednostkę
w danym okresie.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru
ment

X.XX
instant

Średnia cena instrumentu
zabezpieczającego

Średnia cena instrumentu zabezpieczającego. [Zob.: instru
menty zabezpieczające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 B pkt b)

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX
instant

Średnia stawka instrumentu
zabezpieczającego

Średnia stawka instrumentu zabezpieczającego. [Zob.: instru
menty zabezpieczające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 B pkt b)

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccoun
tsFromCustomers

X instant,
credit

Salda rachunkÓw bieżących
klientÓw

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę rachunkach
bieżących klientÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BalancesOnDemandDeposit
sFromCustomers

X instant,
credit

Salda depozytÓw klientÓw
płatnych na żądanie

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę depozytach
klientÓw płatnych na żądanie.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Salda innych depozytÓw
klientÓw

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę rachunkach
wkładÓw pieniężnych klientÓw, ktÓrych jednostka nie
wykazuje odrębnie w tym samym zestawieniu lub informacji
dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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BalancesOnTermDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Salda depozytÓw termino
wych klientÓw

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę depozytach
terminowych klientÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Salda w bankach

Wysokość sald gotÓwkowych posiadanych w bankach.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Aktywa z tytułu akceptÓw
bankowych

Kwota akceptÓw bankowych ujętych jako aktywa.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu
akceptÓw bankowych

Kwota akceptÓw bankowych ujętych jako zobowiązania.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Opłaty bankowe i podobne

Kwota opłat bankowych i podobnych ujętych przez jednostkę
jako koszt.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOt
herThanMandatoryReserveDepo
sits

X instant,
debit

Salda rachunkÓw bankowych
w bankach centralnych, innych
niż obowiązkowe depozyty
rezerw

Wysokość sald rachunkÓw bankowych posiadanych
w bankach centralnych, innych niż obowiązkowe depozyty
rezerw. [Zob.: obowiązkowe depozyty rezerw w bankach
centralnych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Pożyczki bankowe, niezdy
skontowane przepływy
pieniężne

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
nych związanych z pożyczkami bankowymi. [Zob.: pożyczki]

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Posiadane bankowe instru
menty dłużne

Kwota instrumentÓw dłużnych posiadanych przez jednostkę,
ktÓre zostały wyemitowane przez bank. [Zob.: posiadane
instrumenty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 89

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BankingArrangementsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Pozostałe ustalenia z bankiem, Klasyfikacja ekwiwalentÓw środkÓw pieniężnych stanowią
zaklasyfikowane jako ekwiwa cych ustalenia z bankiem, ktÓrych jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
lenty środkÓw pieniężnych
kowej. [Zob.: ekwiwalenty środkÓw pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCas
hEquivalents

X instant,
credit

Bankowe kredyty w rachunku
bieżącym

Kwota, ktÓra została wypłacona z rachunku z przekroczeniem
istniejącego salda gotÓwkowego. Jest to traktowane jako
udzielenie przez bank kredytu krÓtkoterminowego. [Zob.:
środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
Share
duration

Podstawowy i rozwodniony
zysk (podstawowa i rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję

Kwota zysku przypadającego na jedną akcję, w przypadku gdy
wycena zysku podstawowego i wycena zysku rozwodnionego
są rÓwne. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata)
przypadający na jedną akcję; rozwodniony zysk (rozwodniona
strata) przypadający na jedną akcję]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
ShareFromContinuingOperations
duration

Podstawowy i rozwodniony
zysk (podstawowa i rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
kontynuowanej

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona
strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuo
wanej. [Zob.: podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa
i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
duration
ShareFromContinuingOperation
sIncludingNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalancesAn
dNetMovementInRelatedDefer
redTax

Podstawowy i rozwodniony
zysk (podstawowa i rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
kontynuowanej, z uwzględnie
niem zmiany netto w odroczo
nych saldach z regulowanej
działalności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona
strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuo
wanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach
z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej
kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podsta
wowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata)
przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych
saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub
stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego
podatku dochodowego; działalność kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26
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BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
ShareFromDiscontinuedOpera
duration
tions

Podstawowy i rozwodniony
zysk (podstawowa i rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
zaniechanej

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona
strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej.
[Zob.: podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa
i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
ShareFromDiscontinuedOperation duration
sIncludingNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalancesAn
dNetMovementInRelatedDefer
redTax

Podstawowy i rozwodniony
zysk (podstawowa i rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
zaniechanej, z uwzględnieniem
zmiany netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona
strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej,
z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach
z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej
kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podsta
wowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata)
przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych
saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub
stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego
podatku dochodowego; działalność zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
ShareIncludingNetMovementIn
duration
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Podstawowy i rozwodniony
zysk (podstawowa i rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję, z uwzględnieniem
zmiany netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona
strata) przypadający na jedną akcję, z uwzględnieniem zmiany
netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz
zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: podstawowy i rozwodniony zysk (pod
stawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję;
zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto
w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerSha
reAbstract

Podstawowy i rozwodniony
zysk przypadający na jedną
akcję [abstract]
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BasicEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Podstawowy zysk (podsta
wowa strata) przypadający na
jedną akcję

Kwota zysku (straty) przypadająca na zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej (licznik) podzielona przez średnią
ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego
okresu (mianownik).

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom
ContinuingOperations

X.XX
duration

Podstawowy zysk (podsta
wowa strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
kontynuowanej

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną
akcję z działalności kontynuowanej. [Zob.: podstawowy zysk
(podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; działalność
kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom X.XX
ContinuingOperationsIncludin
duration
gNetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferredTax

Podstawowy zysk (podsta
wowa strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
kontynuowanej, z uwzględnie
niem zmiany netto w odroczo
nych saldach z regulowanej
działalności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną
akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany
netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz
zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata)
przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych
saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub
stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego
podatku dochodowego; działalność kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom
DiscontinuedOperations

Podstawowy zysk (podsta
wowa strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
zaniechanej

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną
akcję z działalności zaniechanej. [Zob.: podstawowy zysk
(podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; działalność
zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 68

X.XX
duration
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BasicEarningsLossPerShareFrom X.XX
DiscontinuedOperationsIncludin
duration
gNetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferredTax

Podstawowy zysk (podsta
wowa strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
zaniechanej, z uwzględnieniem
zmiany netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną
akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany
netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz
zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata)
przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych
saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub
stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego
podatku dochodowego; działalność zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareInclu
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

Podstawowy zysk (podsta
wowa strata) przypadający na
jedną akcję, z uwzględnieniem
zmiany netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną
akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach
z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej
kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podsta
wowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję;
zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto
w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

Podstawowy zysk przypa
dający na jedną akcję [abs
tract]

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFro text
mExternalCustomersToIndividual
Countries

Opis podstawy przypisania
przychodÓw od klientÓw
zewnętrznych do poszczegÓl
nych krajÓw

Opis podstawy przypisania przychodÓw od klientÓw
zewnętrznych do poszczegÓlnych krajÓw. [Zob.: przychody]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 33 pkt a)

X.XX
duration
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BearerBiologicalAssetsMember

member

Produkcyjne aktywa biolo
giczne [member]

Element ten oznacza produkcyjne aktywa biologiczne.
Produkcyjne aktywa biologiczne to aktywa inne niż konsum
pcyjne aktywa biologiczne. [Zob.: aktywa biologiczne;
konsumpcyjne aktywa biologiczne [member]]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Rośliny produkcyjne

Wartość rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących rośliny
produkcyjne. Roślina produkcyjna to roślina uprawna, ktÓra:
a) jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczenia
produktÓw rolniczych; b) powinna – zgodnie z oczekiwaniami
– wydawać owoce w czasie dłuższym niż jeden okres; oraz c)
najprawdopodobniej nie zostanie sprzedana jako produkt
rolniczy, z wyjątkiem jednostkowych przypadkÓw sprzedaży
jako odpady. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt i)

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Rośliny produkcyjne [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywÓw trwałych
stanowiących rośliny produkcyjne. Roślina produkcyjna to
roślina uprawna, ktÓra: a) jest wykorzystywana do produkcji
lub dostarczenia produktÓw rolniczych; b) powinna – zgodnie
z oczekiwaniami – wydawać owoce w czasie dłuższym niż
jeden okres; oraz c) najprawdopodobniej nie zostanie sprze
dana jako produkt rolniczy, z wyjątkiem jednostkowych
przypadkÓw sprzedaży jako odpady. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt i)

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

Świadczenia wypłacone lub
należne

Kwota świadczeń wypłaconych lub należnych z tytułu
programÓw świadczeń emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt b) ppkt (v)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 94

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BestEstimateAtAcquisitionDa
X instant,
teOfContractualCashFlowsNotEx debit
pectedToBeCollectedForAcquired
Receivables

Najlepszy szacunek na dzień
przejęcia określonych
w umowach przepływÓw
pieniężnych, ktÓrych wpływu
nie można oczekiwać, w przy
padku nabytych należności

Najlepszy szacunek na dzień przejęcia określonych
w umowach przepływÓw pieniężnych, ktÓrych wpływu nie
można oczekiwać, w przypadku należności nabytych
w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt h) ppkt (iii)

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Aktywa biologiczne

Wartość zwierząt hodowlanych lub roślin uprawnych ujętych
jako aktywa.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt f), ujawnianie
informacji: MSR 41 paragraf 50,
przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Aktywa biologiczne, wiek
[member]

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przy
padku gdy są przedstawione w podziale według wieku.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Aktywa
biologiczne według wieku”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Aktywa biologiczne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Aktywa biologiczne według
wieku [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Aktywa biologiczne
w podziale na grupy [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 41
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Aktywa biologiczne według
typu [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Aktywa biologiczne, grupa
[member]

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przy
padku gdy są przedstawione w podziale na grupy. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne
w podziale na grupy”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Aktywa biologiczne [member]

Element ten oznacza zwierzęta hodowlane lub rośliny
uprawne. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi
„Aktywa biologiczne”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecuri X instant,
tyForLiabilities
debit

Aktywa biologiczne stano
wiące zabezpieczenie zobowi
ązań

Kwota aktywÓw biologicznych stanowiących zabezpieczenie
zobowiązań. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 49 pkt a)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

Aktywa biologiczne, typ
[member]

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przy
padku gdy są przedstawione w podziale według typu. Stanowi
on rÓwnież standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne
według typu”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzysty
wany. [Zob.: aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRes X instant,
tricted
debit

Aktywa biologiczne, do
ktÓrych tytuł własności jest
ograniczony

Kwota aktywÓw biologicznych, do ktÓrych tytuł własności
jest ograniczony. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 49 pkt a)

ifrs-full

BondsIssued

Wyemitowane obligacje

Kwota obligacji wyemitowanych przez jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

member

X instant,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Wyemitowane obligacje,
niezdyskontowane przepływy
pieniężne

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
nych związanych z wyemitowanymi obligacjami. [Zob.:
wyemitowane obligacje]

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashF
lows

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Koszty finansowania
zewnętrznego aktywowane

Kwota odsetek oraz innych kosztÓw ponoszonych przez
jednostkę w związku z pożyczeniem środkÓw finansowych,
ktÓre można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie
lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywÓw
i ktÓre są częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego
składnika aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSR 23
paragraf 26 pkt a)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Poniesione koszty finanso
wania zewnętrznego

Kwota odsetek oraz innych kosztÓw ponoszonych przez
jednostkę w związku z pożyczeniem środkÓw finansowych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsEx
pense

X duration,
debit

Koszty finansowania
zewnętrznego ujęte jako koszt

Kwota odsetek oraz innych kosztÓw ponoszonych przez
jednostkę w związku z pożyczeniem środkÓw finansowych,
ujmowanych jako koszt.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Pożyczki

Kwota niespłaconych środkÓw finansowych, ktÓre jednostka
jest zobowiązana spłacić.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

Koszty finansowania
zewnętrznego [abstract]
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Pożyczki [abstract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BorrowingsAdjustmentToInteres
tRateBasis

X.XX
instant

Pożyczki, korekta podstawy
stopy procentowej

Korekta podstawy (stopy referencyjnej) stosowanej do obli
czania stopy procentowej pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Pożyczki według nazwy [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Pożyczki według nazwy
[member]

Element ten oznacza wszystkie pożyczki, w przypadku gdy są
przedstawione w podziale według nazwy. Stanowi on rÓwnież
standardową wartość dla osi „Pożyczki według nazwy”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX
instant

Pożyczki, stopa procentowa

Stopa procentowa pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Pożyczki, podstawa stopy
procentowej

Podstawa (stopa referencyjna) stosowana do obliczania stopy
procentowej pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Pożyczki, termin wymagal
ności

Termin wymagalności pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

Pożyczki, według typu [abs
tract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BorrowingsOriginalCurrency

text

Pożyczki, waluta pierwotna

Waluta, w ktÓrej wyrażone są pożyczki. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
credit

Pożyczki ujęte na dzień prze
jęcia

Kwota pożyczek przejętych w ramach połączenia jednostek
ujęta na dzień przejęcia. [Zob.: pożyczki; połączenia jednostek
[member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Dolna granica przedziału
[member]

Element ten oznacza dolną granicę przedziału.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf B6,
ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 120
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d), powszechna
praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Znaki towarowe (produktÓw)

Kwota wartości niematerialnych stanowiących prawa do grupy
aktywÓw uzupełniających się, takich jak: znaki towarowe (lub
usługowe) i związane z nimi nazwy handlowe, formuły,
receptury i wiedza techniczna. [Zob.: wartości niematerialne
inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt
a)

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Znaki towarowe (produktÓw)
[member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących prawa do grupy aktywÓw uzupełniających się, takich
jak: znaki towarowe (lub usługowe) i związane z nimi nazwy
handlowe, formuły, receptury i wiedza techniczna. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt
a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BroadcastingRightsMember

member

Prawa do transmisji [member]

Element ten oznacza prawa do transmisji.

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Koszty z tytułu opłat makler
skich

Kwota kosztÓw ujętych z tytułu opłat maklerskich, ktÓrymi
obciążono jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration,
credit

Przychody z tytułu opłat
maklerskich

Kwota przychodÓw ujętych z tytułu opłat maklerskich, ktÓre
pobiera jednostka.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

Buildings

X instant,
debit

Budynki

Wartość rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących
podlegające amortyzacji budynki i podobne obiekty przezna
czone do użytkowania w ramach działalności. [Zob.: rzeczowe
aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Budynki [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywÓw trwałych
stanowiących podlegające amortyzacji budynki i podobne
obiekty przeznaczone do użytkowania w ramach działalności.
[Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Połączenia jednostek [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

BusinessCombinationsMember

member

Połączenia jednostek [member]

Element ten oznacza transakcje lub inne zdarzenia, w ktÓrych
jednostka przejmująca obejmuje kontrolę nad jednym lub
większą liczbą przedsięwzięć. Transakcje określane niekiedy
jako „prawdziwe fuzje” lub „fuzje rÓwnych” stanowią także
połączenie jednostek w rozumieniu MSSF 3.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Anulowanie udziałÓw/akcji
własnych

Kwota udziałÓw/akcji własnych anulowanych w danym
okresie. [Zob.: udziały/akcje własne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Zobowiązania kapitałowe

Kwota przyszłych nakładÓw inwestycyjnych, do ktÓrych
poniesienia jednostka jest zobowiązana.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

Zobowiązania kapitałowe
[abstract]

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementIn member
putMember

Stopa kapitalizacji, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza stopę kapitalizacji wykorzystywaną jako
dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf 93 pkt
d), przykład: MSSF 13 paragraf
IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowin
gCostsEligibleForCapitalisation

Stopa kapitalizacji kosztÓw
finansowania zewnętrznego,
ktÓre mogą być aktywowane

Średnia ważona stopa odsetek oraz innych kosztÓw ponoszo Ujawnianie informacji: MSR 23
nych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środkÓw
paragraf 26 pkt b)
finansowych, dotyczących pożyczek i kredytÓw zaciągniętych
przez jednostkę w danym okresie, innych niż pożyczki
i kredyty zaciągnięte specjalnie w celu pozyskania określo
nego dostosowywanego składnika aktywÓw. [Zob.: średnia
ważona [member]; pożyczki]

X.XX
duration
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CapitalisedDevelopmentExpendi
tureMember

member

Aktywowane nakłady na prace
rozwojowe [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych wynikaj Powszechna praktyka: MSR 38
ących z nakładÓw na prace rozwojowe aktywowanych przed paragraf 119
rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem. Składnik
wartości niematerialnych ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy
jednostka jest w stanie udowodnić: a) możliwość, z technicz
nego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niema
terialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
b) zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz
jego użytkowania lub sprzedaży; c) zdolność do użytkowania
lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych; d) sposÓb,
w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał
prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Między
innymi jednostka może udowodnić istnienie rynku na produkty
powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na
sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez
jednostkę – użyteczność składnika wartości niematerialnych; e)
dostępność stosownych środkÓw technicznych, finansowych
i innych, ktÓre mają służyć ukończeniu prac rozwojowych
oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niemate
rialnych; oraz f) możliwość wiarygodnego ustalenia nakładÓw
poniesionych w czasie prac rozwojowych, ktÓre można przy
porządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Rezerwa kapitałowa na
umorzenie

Składnik kapitału własnego stanowiący rezerwę na umorzenie
udziałÓw/akcji własnych jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve
Member

member

Rezerwa kapitałowa na
umorzenie [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący
rezerwę na umorzenie udziałÓw/akcji własnych jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 108
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CapitalRequirementsAxis

axis

Wymogi kapitałowe [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Wymogi kapitałowe [member]

Element ten oznacza wymogi kapitałowe, ktÓrym podlega
dany jednostka. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla
osi „Wymogi kapitałowe”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Rezerwa kapitałowa

Składnik kapitału własnego stanowiący rezerwy kapitałowe.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Rezerwa kapitałowa [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący
rezerwy kapitałowe.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulated
DepreciationAmortisationAndIm
pairmentAndGrossCarryingAmo
untAxis

axis

Wartość bilansowa, umorze
nie, amortyzacja i utrata
wartości oraz wartość bilan
sowa brutto [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 16 paragraf 73
pkt e), ujawnianie informacji: MSR
38 paragraf 118 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 38 paragraf 118
pkt e), ujawnianie informacji: MSR
40 paragraf 76, ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt c), ujawnianie informacji: MSR
40 paragraf 79 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 41 paragraf 50,
ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt f), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B67
pkt d), ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35I,
powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf IG29 – data wygaśnięcia:
01.01.2021, powszechna praktyka:
MSSF 7 paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 103

ifrs-full

▼M1
Nazwa elementu/URI roli

Prefiks

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CarryingAmountMember

member

Wartość bilansowa [member]

Element ten oznacza wartość, w jakiej dany składnik aktywÓw
jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (po
pomniejszeniu o umorzenie lub amortyzację oraz łączną kwotę
odpisÓw aktualizujących z tytułu utraty wartości). Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Wartość bilansowa,
umorzenie, amortyzacja i utrata wartości oraz wartość bilan
sowa brutto”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzysty
wany. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; odpis aktuali
zujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e), ujawnianie
informacji: MSR 38 paragraf 118
pkt e), ujawnianie informacji: MSR
40 paragraf 76, ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d), ujawnianie informacji: MSR
41 paragraf 50, ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B67
pkt d), ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35I,
przykład: MSSF 7 paragraf IG29
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Środki pieniężne

Kwota gotÓwki w kasie oraz depozytÓw płatnych na żądanie.
[Zob.: gotÓwka w kasie]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRe
latedParties

X duration,
debit

Zaliczki gotÓwkowe
i pożyczki od podmiotÓw
powiązanych

Wpływ środkÓw pieniężnych z tytułu zaliczek i pożyczek od
podmiotÓw powiązanych. [Zob.: podmioty powiązane [mem
ber]; otrzymane zaliczki]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeTo
OtherPartiesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Zaliczki gotÓwkowe wpłacane
i pożyczki udzielane stronom
trzecim zaklasyfikowane jako
działalność inwestycyjna

Kwota zaliczek gotÓwkowych wpłaconych i pożyczek udzie Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt
lonych stronom trzecim (innych niż zaliczki i pożyczki wpła e)
cane i udzielane przez instytucje finansowe) zaklasyfikowa
nych jako działalność inwestycyjna.

Środki pieniężne [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CashAdvancesAndLoansMadeTo
RelatedParties

X duration,
credit

Zaliczki gotÓwkowe wpłacane
i pożyczki udzielane
podmiotom powiązanym

Wypływ środkÓw pieniężnych z tytułu pożyczek udzielonych
i zaliczek wpłaconych podmiotom powiązanym. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentral
Banks

X instant,
debit

Salda gotÓwkowe i salda
rachunkÓw bankowych
w bankach centralnych

Kwota sald gotÓwkowych i sald rachunkÓw bankowych
w bankach centralnych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych

Kwota gotÓwki w kasie oraz depozytÓw płatnych na żądanie,
wraz z krÓtkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności,
łatwo wymienialnymi na określone kwoty środkÓw pienięż
nych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
[Zob.: środki pieniężne; ekwiwalenty środkÓw pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt i), ujawnianie
informacji: MSR 7 paragraf 45,
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B13 pkt a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmoun
tContributedToFairValueOfPla
nAssets

Kwota, jaką środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw
pieniężnych wnoszą do wartości godziwej aktywÓw programu
określonych świadczeń. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty
środkÓw pieniężnych; aktywa programu, w wartości godziwej;
programy określonych świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt a)

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych
[abstract]

X instant,
debit

Środki pieniężne
i rÓwnoważne z nimi, kwota
przypadająca na wartość
godziwą aktywÓw programu
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CashAndCashEquivalentsClassi
fiedAsPartOfDisposalGroupHel
dForSale

X instant,
debit

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych
zaklasyfikowane jako część
grupy do zbycia przeznaczonej
do sprzedaży

Kwota środkÓw pieniężnych i ekwiwalentÓw środkÓw
pieniężnych, ktÓre są zaklasyfikowane jako część grupy do
zbycia przeznaczonej do sprzedaży. [Zob.: środki pieniężne
i ekwiwalenty środkÓw pieniężnych; grupy do zbycia zakla
syfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldBy
EntityUnavailableForUseByGroup

X instant,
debit

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych
będące w posiadaniu jedno
stki, ktÓre nie mogą być
wykorzystane przez grupę
kapitałową

Wielkość znaczących sald środkÓw pieniężnych i ekwiwa
lentÓw środkÓw pieniężnych będących w posiadaniu jedno
stki, ktÓre nie mogą być wykorzystane przez grupę kapita
łową. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw
pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffe
rentFromStatementOfFinancialPo
sition

X instant,
debit

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych,
jeśli rÓżnią się od wykaza
nych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej

Powszechna praktyka: MSR 7
Kwota środkÓw pieniężnych i ekwiwalentÓw środkÓw
paragraf 45
pieniężnych wskazana w sprawozdaniu z przepływÓw
pieniężnych, jeżeli rÓżni się od kwoty środkÓw pieniężnych
i ekwiwalentÓw środkÓw pieniężnych wskazanej w sprawoz
daniu z sytuacji finansowej. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffe
rentFromStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych,
jeśli rÓżnią się od wykaza
nych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej [abstract]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsi X duration,
diaryOrBusinessesAcquiredOrDis debit
posed2013

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych
w jednostce zależnej lub
przedsięwzięciach przejętych
lub zbytych

Kwota środkÓw pieniężnych i ekwiwalentÓw pieniężnych
w jednostkach zależnych lub innych przedsięwzięciach, nad
ktÓrymi objęto lub utracono kontrolę. [Zob.: jednostki zależne
[member]; środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw pienięż
nych]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 40 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CashAndCashEquivalentsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środkÓw pieniężnych
ujęte na dzień przejęcia

Kwota środkÓw pieniężnych i ekwiwalentÓw środkÓw
pieniężnych przejętych w ramach połączenia jednostek ujęta na
dzień przejęcia. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty
środkÓw pieniężnych; połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectTo
EnforceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgreementNot
SetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant,
debit

Ustanowione zabezpieczenie
gotÓwkowe objęte egzekwo
walnym porozumieniem
ramowym lub podobnym
porozumieniem dotyczącym
kompensowania, niekompen
sowane zobowiązaniami
finansowymi

Kwota ustanowionego zabezpieczenia gotÓwkowego, ktÓre
jest objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania
i ktÓre nie jest kompensowane zobowiązaniami finansowymi.
[Zob.: zobowiązania finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40D,
przykład: MSSF 7 paragraf 13C
pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectTo X instant,
EnforceableMasterNettingArran
credit
gementOrSimilarAgreementNot
SetOffAgainstFinancialAssets

Otrzymane zabezpieczenie
gotÓwkowe objęte egzekwo
walnym porozumieniem
ramowym lub podobnym
porozumieniem dotyczącym
kompensowania, niekompen
sowane aktywami finanso
wymi

Kwota otrzymanego zabezpieczenia gotÓwkowego, ktÓre jest
objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania
i ktÓre nie jest kompensowane aktywami finansowymi. [Zob.:
aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40D,
przykład: MSSF 7 paragraf 13C
pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

CashEquivalents

Ekwiwalenty środkÓw
pieniężnych

Kwota krÓtkoterminowych inwestycji o dużej płynności, łatwo
wymienialnych na określone kwoty środkÓw pieniężnych oraz
narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

X instant,
debit

ekwiwalenty środkÓw
pieniężnych [abstract]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 107

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

CashFlowHedgesAbstract

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAn
dDiscontinuedOperationsAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOf
SubsidiariesOrOtherBusinesses
ClassifiedAsInvestingActivities

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza zabezpieczenie przed zagrożeniem
zmiennością przepływÓw pieniężnych, ktÓre a) przypisać
można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym
składnikiem aktywÓw lub zobowiązaniem (takim jak całość
lub część przyszłych płatności odsetkowych od zadłużenia
o zmiennym oprocentowaniu), lub z wysoce prawdopodobną
planowaną transakcją; i ktÓre b) mogłoby wpływać na spra
wozdanie z całkowitych dochodÓw. [Zob.: zabezpieczenia
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 39
paragraf 86 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24 A,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24C

Łączne przepływy pieniężne powstające w związku z utratą
kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzię
ciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna. [Zob.:
jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 39

Zabezpieczenia przepływÓw
pieniężnych [abstract]

member

Zabezpieczenia przepływÓw
pieniężnych [member]

Przepływy pieniężne z działal
ności kontynuowanej i zanie
chanej [abstract]

X duration,
debit

Przepływy pieniężne
powstające w związku z utratą
kontroli nad jednostkami
zależnymi lub innymi przed
sięwzięciami zaklasyfikowane
jako działalność inwestycyjna
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X duration,
debit

Przepływy pieniężne wyni
kające ze (wykorzystane
w ramach) zmniejszenia
(zwiększenia) środkÓw
pieniężnych i ekwiwalentÓw
środkÓw pieniężnych
podlegających ograniczeniom

Wpływ (wypływ) środkÓw pieniężnych wynikający ze
zmniejszenia (zwiększenia) środkÓw pieniężnych i ekwiwa
lentÓw środkÓw pieniężnych podlegających ograniczeniom.
[Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw pieniężnych
podlegające ograniczeniom]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
X duration,
seIncreaseInShorttermDepositsAn debit
dInvestments

Przepływy pieniężne wyni
kające ze (wykorzystane
w ramach) zmniejszenia
(zwiększenia) wartości krÓt
koterminowych depozytÓw
i inwestycji

Wpływ (wypływ) środkÓw pieniężnych wynikający ze
zmniejszenia (zwiększenia) wartości krÓtkoterminowych
depozytÓw i inwestycji.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
ResourcesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Przepływy pieniężne wyni
kające z (wykorzystane
w ramach) poszukiwania
i oceny zasobÓw mineralnych
zaklasyfikowane jako działal
ność inwestycyjna

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach)
poszukiwania zasobÓw mineralnych, w tym minerałÓw, ropy
naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych
zasobÓw, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowa
dzenia poszukiwań na określonym obszarze, jak też potwier
dziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność
wydobywania zasobÓw mineralnych, zaklasyfikowane jako
działalność inwestycyjna.

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 24 pkt b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
ResourcesClassifiedAsOperatin
gActivities

X duration,
debit

Przepływy pieniężne wyni
kające z (wykorzystane
w ramach) poszukiwania
i oceny zasobÓw mineralnych,
zaklasyfikowane jako działal
ność operacyjna

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach)
poszukiwania zasobÓw mineralnych, w tym minerałÓw, ropy
naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych
zasobÓw, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowa
dzenia poszukiwań na określonym obszarze, jak też potwier
dziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność
wydobywania zasobÓw mineralnych, zaklasyfikowane jako
działalność operacyjna.

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 24 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przepływy pieniężne z działal
ności finansowej (wykorzys
tane w działalności finanso
wej)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane
w działalności finansowej), będącej działalnością, w wyniku
ktÓrej zmianie ulega wysokość i struktura wniesionego kapi
tału własnego oraz zadłużenia jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 10, ujawnianie informacji:
MSR 7 paragraf 50 pkt d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

Przepływy pieniężne z działal
ności finansowej (wykorzys
tane w działalności finanso
wej), działalność kontynuo
wana

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane
w działalności finansowej) jednostki, powiązane z działal
nością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuowana
[member]; przepływy pieniężne z działalności finansowej
(wykorzystane w działalności finansowej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Przepływy pieniężne z działal
ności finansowej (wykorzys
tane w działalności finanso
wej), działalność zaniechana

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane
w działalności finansowej) jednostki, powiązane z działal
nością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana [member];
przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane
w działalności finansowej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrease
DecreaseInCurrentBorrowings

X duration,
debit

Przepływy pieniężne wyni
kające ze (wykorzystane
w ramach) zwiększenia
(zmniejszenia) wartości poży
czek krÓtkoterminowych

Wpływ (wypływ) środkÓw pieniężnych wynikający ze
Powszechna praktyka: MSR 7
zwiększenia (zmniejszenia) wartości pożyczek krÓtkotermino paragraf 17
wych. [Zob.: pożyczki krÓtkoterminowe]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesI
nOperatingCapacity

X duration,
debit

Przepływy pieniężne wyni
kające ze (wykorzystane
w ramach) wzrostu zdolności
operacyjnej

Łączna suma przepływÓw pieniężnych wskazujących na
wzrost zdolności jednostki do prowadzenia działalności
operacyjnej (np. mierzonej jednostkami produkcji na dzień).

Przepływy pieniężne z działal
ności finansowej (wykorzys
tane w działalności finanso
wej) [abstract]
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Przykład: MSR 7 paragraf 50 pkt
c)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsurance
Contracts

X duration,
debit

Przepływy pieniężne wyni
kające z (wykorzystane
w ramach) umÓw ubezpie
czeniowych

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) Ujawnianie informacji: MSSF 4
umÓw ubezpieczeniowych. [Zob.: rodzaje umÓw ubezpiecze paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
niowych [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivities

X duration,
debit

Przepływy pieniężne z działal
ności inwestycyjnej (wyko
rzystane w działalności inwe
stycyjnej)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzys
tane w działalności inwestycyjnej), będącej działalnością
polegającą na nabywaniu i sprzedaży aktywÓw trwałych oraz
innych inwestycji niezaliczonych do ekwiwalentÓw środkÓw
pieniężnych.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 10, ujawnianie informacji:
MSR 7 paragraf 50 pkt d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

Przepływy pieniężne z działal
ności inwestycyjnej (wyko
rzystane w działalności inwe
stycyjnej), działalność konty
nuowana

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzys
tane w działalności inwestycyjnej) jednostki, powiązane
z działalnością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuo
wana [member]; przepływy pieniężne z działalności inwesty
cyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Przepływy pieniężne z działal
ności inwestycyjnej (wyko
rzystane w działalności inwe
stycyjnej), działalność zanie
chana

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzys
tane w działalności inwestycyjnej) jednostki, powiązane
z działalnością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana
[member]; przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
(wykorzystane w działalności inwestycyjnej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintai
ningOperatingCapacity

X duration,
debit

Przepływy pieniężne wyni
kające z (wykorzystane
w ramach) utrzymania zdol
ności operacyjnej

Łączna suma przepływÓw pieniężnych niezbędnych w celu
utrzymania dotychczasowej zdolności jednostki do prowa
dzenia działalności operacyjnej (np. mierzonej jednostkami
produkcji na dzień).

Przykład: MSR 7 paragraf 50 pkt
c)

Przepływy pieniężne z działal
ności inwestycyjnej (wyko
rzystane w działalności inwe
stycyjnej) [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przepływy pieniężne z działal
ności operacyjnej (wykorzys
tane w działalności operacyj
nej)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane
w działalności operacyjnej), będącej podstawowym rodzajem
działalności powodującej powstawanie przychodÓw oraz
każdym innym rodzajem działalności, ktÓra nie ma charakteru
działalności inwestycyjnej i finansowej. [Zob.: przychody]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 10, ujawnianie informacji:
MSR 7 paragraf 50 pkt d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

Przepływy pieniężne z działal
ności operacyjnej (wykorzys
tane w działalności operacyj
nej), działalność kontynuo
wana

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane
w działalności operacyjnej) jednostki, powiązane z działal
nością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuowana
[member]; przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
(wykorzystane w działalności operacyjnej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Przepływy pieniężne z działal
ności operacyjnej (wykorzys
tane w działalności operacyj
nej), działalność zaniechana

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane
w działalności operacyjnej) jednostki, powiązane z działal
nością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana [member];
przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane
w działalności operacyjnej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Przepływy pieniężne z działal Środki pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)
ności (wykorzystane w działal jednostki.
ności)

Przykład: MSR 7 A, sprawozdanie
z przepływÓw pieniężnych dla
jednostki innej niż instytucja
finansowa, przykład: MSR 7
paragraf 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperation
sBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Przepływy pieniężne z działal Wpływ (wypływ) środkÓw pieniężnych z działalności jedno
ności (wykorzystane w działal stki przed zmianami w kapitale obrotowym.
ności) przed zmianami w kapi
tale obrotowym

Przykład: MSR 7 A, sprawozdanie
z przepływÓw pieniężnych dla
jednostki innej niż instytucja
finansowa, powszechna praktyka:
MSR 7 paragraf 20

X duration

Przepływy pieniężne z działal
ności operacyjnej (wykorzys
tane w działalności operacyj
nej) [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CashFlowsUsedInExplorationAn
dDevelopmentActivities

X duration,
credit

Przepływy pieniężne wyko
rzystane w ramach poszuki
wania i prac rozwojowych

Wypływ środkÓw pieniężnych wykorzystanych na rzecz
poszukiwania i prac rozwojowych.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingCon
trolOfSubsidiariesOrOtherBusi
nessesClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
debit

Przepływy pieniężne wyko
rzystane w ramach objęcia
kontroli nad jednostkami
zależnymi lub innymi przed
sięwzięciami zaklasyfikowane
jako działalność inwestycyjna

Łączne przepływy pieniężne wykorzystane w ramach objęcia
kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzię
ciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna. [Zob.:
jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

GotÓwka w kasie

Kwota gotÓwki posiadanej przez jednostkę. Pozycja ta nie
obejmuje depozytÓw płatnych na żądanie.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Wypływ środkÓw pieniężnych
z tytułu leasingÓw

Wypływ środkÓw pieniężnych z tytułu leasingÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt g)

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
debit

Zapłacone środki pieniężne,
zobowiązania wynikające
z wystawionych umÓw ubez
pieczenia i umÓw reasekuracji

Zmniejszenie wartości zobowiązań wynikających z wystawio
nych umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji wskutek
zapłaconych środkÓw pieniężnych. [Zob.: zobowiązania
wynikające z wystawionych umÓw ubezpieczenia i umÓw
reasekuracji]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContrac
tsForwardContractsOptionCon
tractsAndSwapContractsClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
credit

Środki pieniężne zapłacone
z tytułu umÓw terminowych
typu futures, forward, umÓw
dotyczących opcji oraz umÓw
swap zaklasyfikowane jako
działalność inwestycyjna

Wypływ środkÓw pieniężnych zapłaconych z tytułu umÓw
terminowych typu futures, forward, umÓw dotyczących opcji
oraz umÓw swap, chyba że umowy są w posiadaniu jednostki
z przeznaczeniem handlowym lub wÓwczas, gdy zapłacone
środki pieniężne zostały zaliczone do działalności finansowej.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt g)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContrac
tsForwardContractsOptionCon
tractsAndSwapContractsClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
debit

Środki pieniężne otrzymane
z tytułu umÓw terminowych
typu futures, forward, umÓw
dotyczących opcji oraz umÓw
swap zaklasyfikowane jako
działalność inwestycyjna

Wpływ środkÓw pieniężnych otrzymanych z tytułu umÓw
terminowych typu futures, forward, umÓw dotyczących opcji
oraz umÓw swap, chyba że umowy są w posiadaniu jednostki
z przeznaczeniem handlowym lub wÓwczas, gdy otrzymane
środki pieniężne zaliczone zostały do działalności finansowej.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt h)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToOt
herPartiesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Środki pieniężne otrzymane ze
spłat zaliczek oraz pożyczek
udzielonych stronom trzecim
zaklasyfikowane jako działal
ność inwestycyjna

Wpływ środkÓw pieniężnych otrzymanych ze spłat zaliczek
oraz pożyczek udzielonych stronom trzecim (innych niż
zaliczki i pożyczki wpłacane i udzielane przez instytucje
finansowe) zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt f)

ifrs-full

X duration,
CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToRela debit
tedParties

Środki pieniężne otrzymane ze Wpływ środkÓw pieniężnych otrzymanych ze spłat zaliczek
oraz pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym. [Zob.:
spłat zaliczek oraz pożyczek
udzielonych podmiotom powi podmioty powiązane [member]]
ązanym

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAnd X duration,
LoansFromRelatedParties
credit

Pieniężne spłaty zaliczek
i pożyczek otrzymanych od
podmiotÓw powiązanych

Wypływ środkÓw pieniężnych z tytułu spłat zaliczek i poży Powszechna praktyka: MSR 7
czek otrzymanych od podmiotÓw powiązanych. [Zob.:
paragraf 17
podmioty powiązane [member]; otrzymane zaliczki]

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Przekazane środki pieniężne

Wartość godziwa na dzień przejęcia środkÓw pieniężnych
przekazanych jako zapłata w ramach połączenia jednostek.
[Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt f) ppkt (i)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersAxis

axis

Kategorie składnikÓw
aktywÓw odnoszących się do
poniesionych kosztÓw dopro
wadzenia do zawarcia lub
wykonania umÓw z klientami
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 128 pkt a)

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kategorie składnikÓw
aktywÓw odnoszących się do
poniesionych kosztÓw dopro
wadzenia do zawarcia lub
wykonania umÓw z klientami
[member]

Element ten oznacza wszystkie kategorie składnikÓw
aktywÓw odnoszących się do poniesionych kosztÓw dopro
wadzenia do zawarcia lub wykonania umÓw z klientami.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Kategorie
składnikÓw aktywÓw odnoszących się do poniesionych
kosztÓw doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umÓw
z klientami”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzysty
wany. [Zob.: składniki aktywÓw odnoszące się do poniesio
nych kosztÓw doprowadzenia do zawarcia lub wykonania
umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 128 pkt a)

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersMember

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAs
setsAbstract

Kategorie krÓtkoterminowych
aktywÓw finansowych [abs
tract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLia
bilitiesAbstract

Kategorie krÓtkoterminowych
zobowiązań finansowych [abs
tract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAb
stract

Kategorie aktywÓw finanso
wych [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAxis

axis

Kategorie aktywÓw finanso
wych [axis]

Kategorie zobowiązań finan
sowych [abstract]

axis

Kategorie zobowiązań finan
sowych [axis]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CategoriesOfNoncurrentFinancia
lAssetsAbstract

Kategorie długoterminowych
aktywÓw finansowych [abs
tract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancial
LiabilitiesAbstract

Kategorie długoterminowych
zobowiązań finansowych [abs
tract]

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorie podmiotÓw powi
ązanych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedFor
PreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
kwoty ujętego przed dniem
połączenia składnika aktywÓw
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Zwiększenie (zmniejszenie) kwoty ujętego przed dniem
połączenia składnika aktywÓw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego jednostki przejmującej w wyniku połączenia
jednostek, zmieniające prawdopodobieństwo zrealizowania
tego składnika aktywÓw przez jednostkę przejmującą. [Zob.:
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt j)

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsAbstract

Zmiana wartości walutowych
spreadÓw bazowych [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElemen
tsOfForwardContractsAbstract

Zmiana wartości elementÓw
terminowych (forward)
kontraktÓw forward [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsAbstract

Zmiana wartości opcji
w czasie [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

ChangesInAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDeterminedU
singValuationTechniqueYetToBe
RecognisedAbstract

Zmiany łącznej rÓżnicy
między wartością godziwą
w momencie początkowego
ujęcia a ceną transakcyjną
wymagającej ujęcia w wyniku
finansowym [abstract]

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAsset
sAbstract

Zmiany na koncie rezerw na
straty kredytowe aktywÓw
finansowych [abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

Zmiany aktywÓw biologicz
nych [abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tionAbstract

Zmiany zobowiązań warunko
wych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek [abs
tract]

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tractsAbstract

Zmiany odroczonych kosztÓw
akwizycji wynikających
z umÓw ubezpieczeniowych
[abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiability
AssetAbstract

Zmiany rezerwy (składnika
aktywÓw) z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego
[abstract]

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości aktywÓw biologicz
nych

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości aktywÓw biologicznych.
[Zob.: aktywa biologiczne]

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

ifrs-full

ChangesInEquity

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości kapitału własnego

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

Zmiany w wycenie wartości
godziwej, aktywa [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Zmiany w wycenie wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

Zmiany w wycenie wartości
godziwej, zobowiązania [abs
tract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDeri
vativeAbstract

Zmiany wartości godziwej
kredytowych instrumentÓw
pochodnych [abstract]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego. [Zob.:
kapitał własny]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

Opis zmian ekspozycji na ryzyko wynikające z instrumentÓw
finansowych. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 33 pkt c)

Zmiany w kapitale własnym
[abstract]

text

Opis zmian ekspozycji na
ryzyko
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsAttributableToChangesIn
CreditRiskOfFinancialAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej aktywÓw
finansowych wyznaczonych
jako wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, wynikające ze zmian
ryzyka kredytowego aktywÓw
finansowych

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej składnika
aktywÓw finansowych (lub grupy aktywÓw finansowych)
wyznaczonego jako wyceniany w wartości godziwej przez
wynik finansowy, ktÓre wynika ze zmian ryzyka kredytowego
tego składnika aktywÓw finansowych, ustalone: a) jako kwota
zmiany jego wartości godziwej, ktÓra nie wynika ze zmiany
warunkÓw rynkowych powodujących ryzyko rynkowe; albo b)
w oparciu o alternatywną metodę, ktÓra zdaniem jednostki
pozwala wierniej odzwierciedlić kwotę zmiany wartości
godziwej, ktÓra wynika ze zmian ryzyka kredytowego danego
składnika aktywÓw. [Zob.: ryzyko kredytowe [member];
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt c)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

X duration

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej kredyto
wych instrumentÓw pochod
nych lub podobnych instru
mentÓw powiązanych z akty
wami finansowymi wyznaczo
nymi jako wyceniane według
wartości godziwej przez wynik
finansowy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych
instrumentÓw pochodnych lub podobnych instrumentÓw
powiązanych z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.:
instrumenty pochodne [member]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt d)

ifrs-full

X duration,
ChangesInFairValueOfFinancial
LiabilityAttributableToChangesIn credit
CreditRiskOfLiability

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej zobowi
ązania finansowego, wyni
kające ze zmian ryzyka
kredytowego zobowiązania

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej zobowiązania
finansowego, ktÓre wynika ze zmian ryzyka kredytowego tego
zobowiązania. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 10 A pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 10
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej pożyczek
lub należności, wynikające ze
zmian ryzyka kredytowego
aktywÓw finansowych

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej pożyczek lub
należności, ktÓre wynika ze zmian ryzyka kredytowego
pożyczek i należności, ustalone: a) jako kwota zmiany ich
wartości godziwej, ktÓra nie wynika ze zmiany warunkÓw
rynkowych powodujących ryzyko rynkowe; albo b) w oparciu
o alternatywną metodę, ktÓra zdaniem jednostki pozwala
wierniej odzwierciedlić kwotę zmiany wartości godziwej,
ktÓra wynika ze zmian ryzyka kredytowego danego składnika
aktywÓw. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; ryzyko
rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOr
X duration
ReceivablesRelatedCreditDerivati
vesOrSimilarInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej kredyto
wych instrumentÓw pochod
nych lub podobnych instru
mentÓw powiązanych
z pożyczkami lub należ
nościami

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych
instrumentÓw pochodnych lub podobnych instrumentÓw
powiązanych z pożyczkami lub należnościami. [Zob.: instru
menty pochodne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości firmy. [Zob.: wartość
firmy]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d)

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Zmiany wartości firmy [abs
tract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsFor
ReconciliationByComponentsAb
stract

Zmiany w umowach ubezpie
czeniowych w odniesieniu do
uzgodnienia według
elementÓw [abstract]

X duration,
debit

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 120

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

ChangesInInsuranceContractsFor
ReconciliationByRemainingCove
rageAndIncurredClaimsAbstract

Zmiany w umowach ubezpie
czeniowych w odniesieniu do
uzgodnienia według pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej
i należnych odszkodowań
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAn
dGoodwillAbstract

Zmiany wartości niematerial
nych i wartości firmy [abs
tract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinished
GoodsAndWorkInProgress

X duration,
debit

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration,
debit

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAb
stract

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości niematerialnych
innych niż wartość firmy

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych innych
niż wartość firmy. [Zob.: wartości niematerialne inne niż
wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e)

Zmniejszenie (zwiększenie)
stanu zapasÓw wyrobÓw
gotowych i produkcji w toku

Zmniejszenie (zwiększenie) stanu zapasÓw wyrobÓw goto
wych i produkcji w toku. [Zob.: zapasy; bieżące zapasy
wyrobÓw gotowych; bieżąca produkcja w toku]

Przykład: MSR 1 paragraf 102,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości nieruchomości inwe
stycyjnych

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości nieruchomości inwesty
cyjnych. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 79 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 76

Zmiany wartości niematerial
nych innych niż wartość firmy
[abstract]

Zmiany wartości nierucho
mości inwestycyjnych [abs
tract]
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ChangesInLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesAbstract

Zmiany zobowiązań wynikaj
ących z działalności finan
sowej [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Zmiany zobowiązań wynikaj
ących z wystawionych umÓw
ubezpieczenia i umÓw rease
kuracji [abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssum
ptionsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysis

text

Opis zmian metod i założeń
stosowanych przy sporz
ądzaniu analizy wrażliwości

Opis zmian metod i założeń stosowanych przy sporządzaniu
analizy wrażliwości w odniesieniu do rodzajÓw ryzyka
rynkowego, na ktÓre narażona jest jednostka. [Zob.: ryzyko
rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 40 pkt c)

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasu
reRisk

text

Opis zmian metod stosowa
nych do pomiaru ryzyka

Opis zmian metod stosowanych do pomiaru ryzyka wyni
kającego z instrumentÓw finansowych. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableFor
BenefitsAbstract

Zmiany stanu aktywÓw netto
dostępnych na potrzeby reali
zacji świadczeń [abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLia
bilityAssetAbstract

Zmiany zobowiązania (skład
nika aktywÓw) netto z tytułu
określonych świadczeń [abs
tract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ChangesInNominalAmountOfCre
ditDerivativeAbstract

Zmiany kwoty nominalnej
kredytowych instrumentÓw
pochodnych [abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOut
standingAbstract

Zmiany liczby akcji występuj
ących [abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAn
dProcessesForManagingRisk

text

Opis zmian w zakresie celÓw,
polityki i procesÓw
zarządzania ryzykiem

Opis zmian w zakresie celÓw, polityki i procesÓw
zarządzania ryzykiem związanym z instrumentami finanso
wymi. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości innych rezerw

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości innych rezerw. [Zob.:
inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości rzeczowych aktywÓw
trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e)

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Zmiany rzeczowych aktywÓw
trwałych [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

Zmiany odroczonych sald
kredytowych z regulowanej
działalności [abstract]

Zmiany innych rezerw [abs
tract]

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości rzeczowych aktywÓw
trwałych
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

Zmiany odroczonych sald
debetowych z regulowanej
działalności [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursementRig
htsAbstract

Zmiany praw do rekompensaty
[abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursementRig
htsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAb
stract

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLaw
sEnactedOrAnnouncedMember

member

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansAxis

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansMember

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości praw do rekompen
saty, w wartości godziwej

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej praw do
rekompensaty. [Zob.: w wartości godziwej [member]; prawa
do rekompensaty, według wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141

Zmiany stawek podatkowych
lub przepisÓw podatkowych,
ktÓre weszły w życie lub
zostały ogłoszone [member]

Element ten oznacza zmiany stawek podatkowych lub prze
pisÓw podatkowych, ktÓre weszły w życie lub zostały ogło
szone.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt h)

axis

Cechy programÓw określo
nych świadczeń [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt b)

member

Cechy programÓw określo
nych świadczeń [member]

Element ten oznacza wszystkie programy określonych świad
czeń, w przypadku gdy są przedstawione w podziale według
cech programÓw określonych świadczeń. Element ten stanowi
rÓwnież standardową wartość dla osi „Cechy programÓw
określonych świadczeń”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt b)

Zmiany aktywÓw reasekura
cyjnych [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

CirculationRevenue

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota przychodÓw ze sprzedaży gazet, czasopism, czasopism,
periodykÓw oraz aplikacji i formatÓw cyfrowych. [Zob.:
przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

CircumstancesLeadingToReversal text
sOfInventoryWritedown

Opis okoliczności prowadz
ących do odwrÓcenia odpisu
aktualizującego wartość
zapasÓw

Opis okoliczności lub zdarzeń, ktÓre doprowadziły do
Ujawnianie informacji: MSR 2
odwrÓcenia odpisu aktualizującego wartość zapasÓw do
paragraf 36 pkt g)
wartości netto możliwej do uzyskania. [Zob.: zapasy; odwrÓ
cenie odpisu aktualizującego wartość zapasÓw]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOf
ReinsuranceRecoveries

X duration,
debit

Wypłacone odszkodowania
i świadczenia, po odliczeniu
kwot odzyskanych z reaseku
racji

Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych ubezpieczaj
ącym, po odliczeniu kwot odzyskanych z reasekuracji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant,
credit

Odszkodowania z tytułu
szkÓd zaistniałych, ale
niezgłoszonych

Kwota zobowiązania z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych,
ktÓre już wystąpiły, ale w odniesieniu do ktÓrych ubezpie
czający nie zgłosili jeszcze roszczeń.

Przykład: MSSF 4 paragraf IG22
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant,
credit

Roszczenia zgłoszone przez
ubezpieczających

Kwota zobowiązania z tytułu roszczeń zgłoszonych przez
ubezpieczających w wyniku wystąpienia zdarzeń ubezpiecze
niowych. [Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG22
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

axis

Klasy nabytych należności
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt h)
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Przychody z nakładu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ClassesOfAcquiredReceivables
Member

member

Klasy nabytych należności
[member]

Element ten oznacza klasy należności nabytych w ramach
połączenia jednostek gospodarczych. Stanowi on rÓwnież
standardową wartość dla osi „Klasy nabytych należności”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt h)

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Klasy aktywÓw [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126, ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 130
pkt d) ppkt (ii), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93,
ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Aktywa [member]

Data wygaśnięcia: 01.01.2020: Element ten oznacza zasoby: a)
pozostające pod kontrolą jednostki w wyniku zdarzeń zaist
niałych w przeszłości; oraz b) z ktÓrych, według przewidy
wań, jednostka osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Klasy
aktywÓw”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzysty
wany.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126, ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93,
ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53

Wejście w życie: 01.01.2020 Element ten oznacza obecne
zasoby gospodarcze pozostające pod kontrolą jednostki
w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości. ZasÓb gospo
darczy to prawo, ktÓre może przynieść korzyści gospodarcze.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Klasy
aktywÓw”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

Klasy płatności gotÓwkowych
z działalności operacyjnej
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

ClassesOfCashReceiptsFromOpe
ratingActivitiesAbstract

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitie
sAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlter
nativeAbstract

Klasy zapasÓw bieżących,
alternatywne [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

Klasy kosztÓw świadczeń
pracowniczych [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityIn
strumentsAxis

axis

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumen
tsAxis

Referencje

Klasy wpływÓw gotÓw
kowych z działalności opera
cyjnej [abstract]
Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 86, ujawnianie informacji:
MSSF 3 paragraf B67 pkt c)

Klasy własnych instrumentÓw
kapitałowych jednostki [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

axis

Klasy aktywÓw finansowych
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf C32
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 6,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I

axis

Klasy instrumentÓw finanso
wych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 36, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 35K, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35H,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35M

axis

Klasy zobowiązań warunko
wych [axis]
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ClassesOfFinancialInstrumen
tsMember

member

Instrumenty finansowe, klasa
[member]

Element ten oznacza zagregowane klasy instrumentÓw finan
sowych. Instrumenty finansowe to kontrakty, ktÓre skutkują
powstaniem składnika aktywÓw finansowych u jednej jedno
stki i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego
u drugiej jednostki. Element ten stanowi rÓwnież standardową
wartość dla osi „Klasy instrumentÓw finansowych”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa
finansowe; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 36, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 35K, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35H,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Klasy zobowiązań finanso
wych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 6,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGo axis
odwillAxis

Klasy wartości niematerial
nych i wartości firmy [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAxis

Klasy wartości niematerial
nych innych niż wartość firmy
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

axis

Klasy zapasÓw bieżących
[abstract]

axis

Klasy zobowiązań [axis]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

axis

Etykieta

ClassesOfOrdinarySharesAxis

Klasy akcji zwykłych [axis]

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

Klasy innych rezerw [abstract]

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquip axis
mentAxis

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

ifrs-full

Referencje

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 66

Klasy rzeczowych aktywÓw
trwałych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73

axis

Klasy innych rezerw [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

axis

Klasy odroczonych sald
z regulowanej działalności
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 14 paragraf 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

member

Klasy odroczonych sald
z regulowanej działalności
[member]

Element ten oznacza wszystkie klasy (tj. typy kosztu lub
przychodu) odroczonych sald z regulowanej działalności.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Klasy
odroczonych sald z regulowanej działalności”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: odroczone salda
z regulowanej działalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 14 paragraf 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Klasy kapitału podstawowego
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a)
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ClassesOfShareCapitalMember

member

Kapitał podstawowy [member]

Element ten oznacza kapitał podstawowy jednostki. Stanowi
on rÓwnież standardową wartość dla osi „Klasy kapitału
podstawowego”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a)

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldFor
SaleMember

member

Klasyfikacja aktywÓw jako
przeznaczonych do sprzedaży
[member]

Element ten oznacza zaklasyfikowanie aktywÓw jako prze
znaczonych do sprzedaży. [Zob.: aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży [member]]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt c)

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX
instant

Kurs zamknięcia wymiany
walut obcych

Natychmiastowy kurs wymiany na koniec okresu sprawoz
dawczego. Kurs wymiany jest wskaźnikiem stosowanym przy
wymianie dwÓch walut. Natychmiastowy kurs wymiany
stanowi kurs wymiany natychmiastowego wykonania.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CommencementOfMajorLitiga
tionMember

member

Wniesienie sprawy do sądu
[member]

Element ten oznacza wniesienie sprawy do sądu.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt j)

ifrs-full

CommentaryByManagementOn
SignificantCashAndCashEquiva
lentBalancesHeldByEntityThatA
reNotAvailableForUseByGroup

text

Komentarz kierownictwa
dotyczący znaczących sald
środkÓw pieniężnych i ekwi
walentÓw środkÓw pienięż
nych będących w posiadaniu
jednostki, ktÓre nie mogą być
wykorzystane przez grupę
kapitałową

Komentarz kierownictwa dotyczący znaczących sald środkÓw
pieniężnych i ekwiwalentÓw środkÓw pieniężnych będących
w posiadaniu jednostki, ktÓre nie mogą być wykorzystane
przez grupę kapitałową. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty
środkÓw pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Wyemitowane papiery dłużne
przedsiębiorstw

Kwota papierÓw dłużnych przedsiębiorstw wyemitowanych
przez jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentO
rAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant,
credit

Zobowiązania dotyczące
rozbudowy bądź nabycia
aktywÓw biologicznych

Kwota zobowiązań dotyczących rozbudowy bądź nabycia
aktywÓw biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 49 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CommitmentsInRelationToJoin
tVentures

X instant,
credit

Zobowiązania związane ze
wspÓlnymi przedsięwzięciami

Zobowiązania, ktÓre jednostka podjęła w związku ze swoimi
wspÓlnymi przedsięwzięciami zgodnie z paragrafami
B18–B20 MSSF 12. [Zob.: wspÓlne przedsięwzięcia [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 23 pkt a)

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRela
tedPartyTransactions

X duration

Zobowiązania podjęte przez
jednostkę, transakcje
z podmiotem powiązanym

Kwota podjętych przez jednostkę zobowiązań dotyczących
podmiotu powiązanego do wykonania pewnej czynności, jeżeli
w przyszłości nastąpi lub nie nastąpi określone wydarzenie,
w tym umowy niewykonane (ujęte i nieujęte). [Zob.: podmioty
powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt i)

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfO
fEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Zobowiązania podjęte
w imieniu jednostki, transa
kcje z podmiotem powi
ązanym

Kwota podjętych w imieniu jednostki zobowiązań dotyczących
podmiotu powiązanego do wykonania pewnej czynności, jeżeli
w przyszłości nastąpi lub nie nastąpi określone wydarzenie,
w tym umowy niewykonane (ujęte i nieujęte). [Zob.: podmioty
powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt i)

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Ryzyko cen towarÓw [mem
ber]

Element ten oznacza składnik innego ryzyka cenowego
odzwierciedlający rodzaj ryzyka, że wartość godziwa instru
mentu finansowego lub przyszłe przepływy pieniężne z nim
związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen
towarÓw. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG32,
przykład: MSSF 7 paragraf 40 pkt a)

ifrs-full

CommunicationAndNetworkE
quipmentMember

member

Sprzęt komunikacyjny
i sieciowy [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywÓw trwałych
stanowiących sprzęt komunikacyjny i sieciowy. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CommunicationExpense

X duration,
debit

Koszty komunikacji

Kwota kosztÓw wynikających z komunikacji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CompensationFromThirdParties
ForItemsOfPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Odszkodowania uzyskane od
stron trzecich z tytułu utraty
wartości, utracenia lub zanie
chania pozycji rzeczowych
aktywÓw trwałych

Kwota otrzymanych odszkodowań uzyskanych od stron trze
cich z tytułu utraty wartości, utracenia lub zaniechania pozycji
rzeczowych aktywÓw trwałych ujętych w rachunku zysku
i strat. [Zob.: zysk (strata); rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 74 pkt d)

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Składniki kapitału własnego
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

Składniki innych całkowitych
dochodÓw, ktÓre zostaną
przeklasyfikowane do zysku
lub straty, przed opodatkowa
niem [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

Składniki innych całkowitych
dochodÓw, ktÓre zostaną
przeklasyfikowane do zysku
lub straty, po opodatkowaniu
[abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTaxAb
stract

Składniki innych całkowitych
dochodÓw, ktÓre nie zostaną
przeklasyfikowane do zysku
lub straty, przed opodatkowa
niem [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota zmiany w kapitale własnym na skutek transakcji oraz
innych zdarzeń, innej niż zmiany wynikające z transakcji
dokonywanych z właścicielami występującymi w charakterze
udziałowcÓw.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 81
A pkt c), ujawnianie informacji:
MSSF 1 paragraf 32 pkt a) ppkt
(ii), ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B12
pkt b) ppkt (ix), przykład: MSSF
12 paragraf B10 pkt b)

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTaxAb
stract

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

Całkowite dochody [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributab
leToAbstract

Całkowite dochody przypisane
do [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributab
leToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

Całkowite dochody przypisane
do udziałÓw niekontroluj
ących

Kwota całkowitych dochodÓw przypisanych do udziałÓw
niekontrolujących. [Zob.: całkowite dochody; udziały niekon
trolujące]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 81B
pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributab
leToOwnersOfParent

X duration,
credit

Całkowite dochody przypisane
do właścicieli jednostki domi
nującej

Kwota całkowitych dochodÓw przypisanych do właścicieli
jednostki dominującej. [Zob.: całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 81B
pkt b) ppkt (ii)

Składniki innych całkowitych
dochodÓw, ktÓre nie zostaną
przeklasyfikowane do zysku
lub straty, po opodatkowaniu
[abstract]

X duration,
credit

Całkowite dochody
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ComputerEquipmentMember

member

Sprzęt komputerowy [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywÓw trwałych
stanowiących sprzęt komputerowy. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Oprogramowanie kompute
rowe

Kwota wartości niematerialnych stanowiących oprogramo
wanie komputerowe. [Zob.: wartości niematerialne inne niż
wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt c)

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Oprogramowanie kompute
rowe [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących oprogramowanie komputerowe. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Opis koncentracji ryzyka

Opis koncentracji ryzyka związanego z instrumentami finan
sowymi. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 34 pkt c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Koncentracje ryzyka [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 127 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Koncentracje ryzyka [member]

Element ten oznacza koncentracje ryzyka. Element ten stanowi
rÓwnież standardową wartość dla osi „Koncentracje ryzyka”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 127 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondin
gToResultsOfTechniqueOther
ThanConfidenceLevelTechni
queUsedForDeterminingRiskAd
justmentForNonfinancialRisk

X.XX
instant

Poziom ufności odpowiadający
wynikom techniki innej niż
technika poziomu ufności
stosowanej do określania
korekty ryzyka z tytułu ryzyka
niefinansowego

Poziom ufności odpowiadający wynikom techniki innej niż
technika poziomu ufności stosowanej do określania korekty
ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego. [Zob.: korekta ryzyka
z tytułu ryzyka niefinansowego [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 119 – wejście w życie:
01.01.2021
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ConfidenceLevelUsedToDetermi
neRiskAdjustmentForNonfinan
cialRisk

X.XX
instant

Poziom ufności stosowany do
określenia korekty ryzyka
z tytułu ryzyka niefinanso
wego

Poziom ufności stosowany do określenia korekty ryzyka
z tytułu ryzyka niefinansowego. [Zob.: korekta ryzyka z tytułu
ryzyka niefinansowego [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 119 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Wycena oparta na uzgodnio
nych cenach [member]

Element ten oznacza określoną technikę wyceny spÓjną
z podejściem rynkowym, ktÓra polega na analizie danych
wejściowych dotyczących uzgodnionych cen (np. oferowanych
kwot, korekt związanych z porÓwnywalnością) na rynku.
[Zob.: podejście rynkowe [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Zapłata wypłacona (otrzy
mana)

Kwota zapłaty wypłaconej lub otrzymanej w odniesieniu do
objęcia i utraty kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi
przedsięwzięciami. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 40 pkt a)

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinan
cialStatementsAxis

axis

Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Skonsolidowane [member]

Element ten oznacza sprawozdania finansowe grupy kapitało
wej, w ktÓrych aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przy
chody, koszty i przepływy pieniężne jednostki dominującej
i jej jednostek zależnych są prezentowane w taki sposÓb,
jakby należały one do pojedynczej jednostki. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Skonsolidowane
i jednostkowe sprawozdania finansowe”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 4
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ConsolidatedStructuredEntitie
sAxis

axis

Jednostki strukturyzowane
podlegające konsolidacji [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
Charakter ryzyka powiązanego
z udziałami jednostki
w jednostkach strukturyzowanych
podlegających konsolidacji

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntities
Member

member

Jednostki strukturyzowane
podlegające konsolidacji
[member]

Element ten oznacza jednostki strukturyzowane podlegające
konsolidacji. Jednostka strukturyzowana jest jednostką, ktÓra
jest zorganizowana w taki sposÓb, że prawa głosu lub
uprawnienia o podobnym charakterze nie są najważniejszym
czynnikiem decydującym o sprawowaniu w niej kontroli, np.
kiedy prawa głosu dotyczą tylko zadań administracyjnych,
a odpowiednimi działaniami zarządza się na podstawie umÓw.
[Zob.: skonsolidowane [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
Charakter ryzyka powiązanego
z udziałami jednostki
w jednostkach strukturyzowanych
podlegających konsolidacji

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasure
mentInputMember

member

Stały wspÓłczynnik przedter
minowych spłat, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza stały wspÓłczynnik przedterminowych
spłat wykorzystywany jako dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf 93 pkt
d), przykład: MSSF 13 paragraf
IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Budowa w trakcie realizacji

Kwota wydatkÓw aktywowanych w trakcie budowy aktywÓw
trwałych, ktÓre nie są jeszcze dostępne do użytkowania. [Zob.:
aktywa trwałe (długoterminowe)]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Budowa w trakcie realizacji
[member]

Element ten oznacza wydatki aktywowane w trakcie budowy
rzeczowych aktywÓw trwałych, ktÓre nie są jeszcze dostępne
do użytkowania (tj. nie znajdują się jeszcze w miejscu i stanie
umożliwiającym użytkowanie ich w sposÓb zamierzony przez
kierownictwo). [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37
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ConsumableBiologicalAsset
sMember

member

Konsumpcyjne aktywa biolo
giczne [member]

Element ten oznacza konsumpcyjne aktywa biologiczne.
Konsumpcyjne aktywa biologiczne to takie aktywa, ktÓre
pozyskuje się jako produkty rolnicze bądź sprzedaje się je jako
aktywa biologiczne. [Zob.: aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant,
debit

Kredyty i pożyczki dla
klientÓw

Kwota kredytÓw konsumenckich udzielonych przez jednostkę.
[Zob.: kredyty i pożyczki dla klientÓw [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Kredyty i pożyczki dla
klientÓw [member]

Element ten oznacza kredyty i pożyczki udzielone osobom
fizycznym do użytku własnego.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40B,
przykład: MSSF 7 paragraf 6,
przykład: MSSF 7 paragraf IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Zapłata warunkowa [member]

Element ten oznacza obowiązek jednostki przejmującej pole
gający na przeniesieniu dodatkowych aktywÓw lub udziałÓw
kapitałowych na poprzednich właścicieli jednostki przej
mowanej w ramach wymiany za objęcie kontroli nad jednostką
przejmowaną pod warunkiem wystąpienia określonych przy
szłych zdarzeń lub spełnienia określonych warunkÓw.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Zapłata warunkowa ujęta na
dzień przejęcia

Kwota na dzień przejęcia umÓw dotyczących zapłaty warun
kowej ujętych jako zapłata przekazana w ramach połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt g) ppkt (i)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredBy
VenturerInRelationToInterestsIn
JointVentures

X instant,
credit

Zobowiązania warunkowe
zaciągnięte w związku
z udziałami we wspÓlnych
przedsięwzięciach

Kwota zobowiązań warunkowych zaciągniętych w związku
z udziałami we wspÓlnych przedsięwzięciach. [Zob.: zobo
wiązania warunkowe [member]; wspÓlne przedsięwzięcia
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 23 pkt b)
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Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 23 pkt b)

ContingentLiabilitiesIncurredIn
RelationToInterestsInAssociates

X instant,
credit

Zobowiązania warunkowe
zaciągnięte w związku
z udziałami w jednostkach
stowarzyszonych

Kwota zobowiązań warunkowych zaciągniętych w związku
z udziałami w jednostkach stowarzyszonych. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]; zobowiązania warunkowe [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Zobowiązania warunkowe
[member]

Element ten oznacza możliwe obowiązki powstałe w wyniku Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 88, ujawnianie informacji:
przeszłych zdarzeń, ktÓrych istnienie potwierdzi dopiero
MSSF 3 paragraf B67 pkt c)
wystąpienie lub niewystąpienie jednego lub większej liczby
niepewnych przyszłych zdarzeń, ktÓre nie są w pełni kontro
lowane przez jednostkę; lub obecne obowiązki, ktÓre powstały
na skutek przeszłych zdarzeń, ale nie są ujmowane, ponieważ:
a) jest prawdopodobne, aby wypełnienie obowiązku spowo
dowało konieczność wypływu środkÓw zawierających w sobie
korzyści ekonomiczne; lub b) kwoty obowiązkÓw nie można
wycenić z wystarczającą wiarygodnością. Stanowi on rÓwnież
standardową wartość dla osi „Klasy zobowiązań warunkowy
ch”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVen
tureMember

member

Zobowiązania warunkowe
związane ze wspÓlnymi
przedsięwzięciami [member]

Element ten oznacza zobowiązania warunkowe, ktÓre są
związane ze wspÓlnymi przedsięwzięciami. [Zob.: zobowi
ązania warunkowe [member]; wspÓlne przedsięwzięcia
[member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Zobowiązania warunkowe
ujęte na dzień przejęcia

Kwota zobowiązań warunkowych ujętych na dzień przejęcia
w ramach połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: zobo
wiązania warunkowe [member]; połączenia jednostek [mem
ber]]

Przykład: MSSF 3 paragraf B64
pkt i), przykład: MSSF 3 paragraf
IE72

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 138

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ContingentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

X instant,
credit

Zobowiązania warunkowe
ujmowane w związku
z połączeniem jednostek

Kwota zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania warunkowe
[member]; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c)

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFrom
PostemploymentBenefitObliga
tionsMember

member

Zobowiązanie warunkowe
wynikające z zobowiązań
z tytułu świadczeń po okresie
zatrudnienia [member]

Element ten oznacza zobowiązanie warunkowe wynikające
z zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia.
Świadczenia po okresie zatrudnienia to świadczenia pracow
nicze (inne niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku
pracy i krÓtkoterminowe świadczenia pracownicze), ktÓre są
należne po zakończeniu zatrudnienia. [Zob.: zobowiązania
warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommis
sioningRestorationAndRehabilita
tionCostsMember

member

Zobowiązanie warunkowe
z tytułu kosztÓw likwidacji,
rekultywacji oraz kosztÓw
naprawy środowiska [member]

Element ten oznacza zobowiązanie warunkowe dotyczące
kosztÓw likwidacji, rekultywacji oraz kosztÓw naprawy
środowiska. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuarantees member
Member

Zobowiązanie warunkowe
z tytułu gwarancji [member]

Element ten oznacza zobowiązanie warunkowe z tytułu
gwarancji. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member];
gwarancje [member]]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOpe
rationsAxis

Działalność kontynuowana
i zaniechana [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 5
Prezentacja i ujawnianie informacji

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecog axis
nisedFinancialAssetsByTypeOfIn
strumentAxis

Utrzymane zaangażowanie
w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu według
rodzaju instrumentu [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 7 paragraf B33

axis
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ContinuingInvolvementInDerecog axis
nisedFinancialAssetsByTypeOf
TransferAxis

Utrzymane zaangażowanie
w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu według
rodzaju przeniesienia [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 7 paragraf B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Działalność kontynuowana
[member]

Element ten oznacza elementy jednostki, ktÓre nie są działal Ujawnianie informacji: MSSF 5
nością zaniechaną. Element jednostki gospodarczej to działal Prezentacja i ujawnianie informacji
ność i przepływy środkÓw pieniężnych, ktÓre mogą zostać
wyraźnie wydzielone, operacyjnie lub dla celÓw sprawo
zdawczości finansowej, z całości jednostki gospodarczej.
Element ten stanowi rÓwnież standardową wartość dla osi
„Działalność kontynuowana i zaniechana”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: działalność zanie
chana [member]; działalność kontynuowana i zaniechana,
pozycja zagregowana [member]]

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

Aktywa z tytułu umÓw

Wartość prawa jednostki do wynagrodzenia w zamian za
towary lub usługi, ktÓre jednostka przeniosła na rzecz klienta,
jeżeli prawo to jest uzależnione od innego warunku niż upływ
czasu (na przykład od przyszłych wynikÓw jednostki).

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105, ujawnianie
informacji: MSSF 15 paragraf 116
pkt a)

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Aktywa z tytułu umÓw
[member]

Element ten oznacza aktywa z tytułu umÓw. [Zob.: aktywa
z tytułu umÓw]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie: MSSF 7 paragraf 35M
pkt b) ppkt (iii), przykład: MSSF 7
paragraf 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Okres obowiązywania umowy
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt e)

Aktywa z tytułu umÓw [abs
tract]
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ifrs-full

ContractDurationMember

member

Okres obowiązywania umowy
[member]

Element ten oznacza wszystkie okresy obowiązywania umÓw
zawartych z klientami. Stanowi on rÓwnież standardową
wartość dla osi „Okres obowiązywania umowy”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt e)

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu umÓw

Kwota obowiązku jednostki do przekazania na rzecz klienta
towarÓw lub usług, w zamian za ktÓre jednostka otrzymała
wynagrodzenie (lub kwota wynagrodzenia jest należna) od
klienta.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105, ujawnianie
informacji: MSSF 15 paragraf 116
pkt a)

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchan
gedInDerivativeFinancialInstru
mentForWhichGrossCashFlow
sAreExchanged

X instant,
credit

Kwoty umowne podlegające
wymianie w ramach pochod
nego instrumentu finanso
wego, w przypadku ktÓrego
wymianie podlegają przepływy
pieniężne brutto

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
nych związanych z kwotami umownymi podlegającymi
wymianie w ramach pochodnego instrumentu finansowego,
w przypadku ktÓrego wymianie podlegają przepływy
pieniężne brutto. [Zob.: instrumenty pochodne [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D
pkt d)

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant,
credit

Umowne zobowiązania kapi
tałowe

Kwota zobowiązań kapitałowych, w odniesieniu do ktÓrych
jednostka zawarła umowę. [Zob.: zobowiązania kapitałowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfIntangibleAssets

X instant,
credit

Zobowiązania umowne do
nabycia wartości niematerial
nych

Kwota zobowiązań umownych do nabycia wartości
niematerialnych.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt e)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfPropertyPlantAndE
quipment

X instant,
credit

Zobowiązania umowne do
nabycia rzeczowych aktywÓw
trwałych

Kwota zobowiązań umownych do nabycia rzeczowych
aktywÓw trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 74 pkt c)

Zobowiązania z tytułu umÓw
[abstract]
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ContractualServiceMargin

X instant,
credit

Marża dla usług umownych

Kwota marży dla usług umownych. [Zob.: marża dla usług
umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 109 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Marża dla usług umownych
[member]

Element ten oznacza składnik wartości bilansowej składnika
aktywÓw lub zobowiązania w odniesieniu do grupy umÓw
ubezpieczeniowych, odpowiadający niezrealizowanemu
zyskowi, ktÓry jednostka będzie ujmowała, gdy będzie
świadczyła usługi na podstawie umÓw ubezpieczeniowych
należących do grupy.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 101 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 107
pkt d) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRe
latedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichModified
RetrospectiveApproachOrFairVa
lueApproachHasBeenApplied
Member

member

Marża dla usług umownych
niezwiązana z umowami,
ktÓre istniały na dzień
przejścia, w odniesieniu do
ktÓrej zastosowano zmodyfi
kowane podejście retrospek
tywne lub podejście oparte na
wartości godziwej [member]

Element ten oznacza marżę dla usług umownych niezwiązaną
z umowami, ktÓre istniały na dzień przejścia, w odniesieniu
do ktÓrej zastosowano zmodyfikowane podejście retrospek
tywne (opisane w paragrafach C6–C19 MSSF 17) lub
podejście oparte na wartości godziwej (opisane w paragrafach
C20–C24 MSSF 17). [Zob.: marża dla usług umownych
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 114 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelated member
ToContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichFairValueAppro
achHasBeenAppliedMember

Marża dla usług umownych
związana z umowami, ktÓre
istniały na dzień przejścia,
w odniesieniu do ktÓrej
zastosowano podejście oparte
na wartości godziwej [mem
ber]

Element ten oznacza marżę dla usług umownych związaną
z umowami, ktÓre istniały na dzień przejścia, w odniesieniu
do ktÓrej zastosowano podejście oparte na wartości godziwej
(opisane w paragrafach C20–C24 MSSF 17). [Zob.: marża dla
usług umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 114 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelated member
ToContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichModifiedRetros
pectiveApproachHasBeenApplied
Member

Marża dla usług umownych
związana z umowami, ktÓre
istniały na dzień przejścia,
w odniesieniu do ktÓrej
zastosowano zmodyfikowane
podejście retrospektywne
[member]

Element ten oznacza marżę dla usług umownych związaną
z umowami, ktÓre istniały na dzień przejścia, w odniesieniu
do ktÓrej zastosowano zmodyfikowane podejście retrospek
tywne (opisane w paragrafach C6–C19 MSSF 17). [Zob.:
marża dla usług umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 114 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ContributionsToPlanByEmployer
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Składki z tytułu programu
płatne przez pracodawcę,
zobowiązanie (składnik akty
wÓw) netto z tytułu określo
nych świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika akty
wÓw) netto z tytułu określonych świadczeń wskutek płatnych
przez pracodawcę składek z tytułu programu określonych
świadczeń. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywÓw) netto
z tytułu określonych świadczeń; programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt f)

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParti
cipantsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Składki z tytułu programu
płatne przez uczestnikÓw
programu, zobowiązanie
(składnik aktywÓw) netto
z tytułu określonych świad
czeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika akty
wÓw) netto z tytułu określonych świadczeń wskutek płatnych
przez uczestnikÓw programu składek z tytułu programu
określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie (składnik akty
wÓw) netto z tytułu określonych świadczeń; programy
określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Składki z tytułu programu,
zobowiązanie (składnik akty
wÓw) netto z tytułu określo
nych świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika akty
Ujawnianie informacji: MSR 19
wÓw) netto z tytułu określonych świadczeń wskutek składek paragraf 141 pkt f)
z tytułu programu określonych świadczeń. [Zob.: zobowi
ązanie (składnik aktywÓw) netto z tytułu określonych świad
czeń; programy określonych świadczeń [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIn
dustrialPropertyRightsServiceAn
dOperatingRights

Składki z tytułu programu,
zobowiązanie (składnik akty
wÓw) netto z tytułu określo
nych świadczeń [abstract]

X instant,
debit

Prawa autorskie, patenty i inne
przemysłowe prawa własności,
prawa operatorskie i związane
ze świadczeniem usług

Kwota wartości niematerialnych stanowiących prawa autorskie, Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt
patenty i inne przemysłowe prawa własności, prawa operator e)
skie i związane ze świadczeniem usług. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CopyrightsPatentsAndOtherIn
dustrialPropertyRightsServiceAn
dOperatingRightsMember

member

Prawa autorskie, patenty i inne
przemysłowe prawa własności,
prawa operatorskie i związane
ze świadczeniem usług [mem
ber]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących prawa autorskie, patenty i inne przemysłowe prawa
własności, prawa operatorskie i związane ze świadczeniem
usług. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt e)

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Posiadane papiery dłużne
przedsiębiorstw

Kwota instrumentÓw dłużnych posiadanych przez jednostkę,
ktÓre zostały wyemitowane przez przedsiębiorstwo. [Zob.:
posiadane instrumenty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Kredyty i pożyczki dla przed Kwota kredytÓw i pożyczek udzielonych przez jednostkę
siębiorstw
przedsiębiorstwom. [Zob.: kredyty i pożyczki dla przedsię
biorstw [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Kredyty i pożyczki dla przed Element ten oznacza kredyty i pożyczki udzielone przedsię
siębiorstw [member]
biorstwom.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), przykład:
MSSF 7 paragraf 6, przykład:
MSSF 7 paragraf IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Podejście kosztowe [member]

Element ten oznacza technikę wyceny odzwierciedlającą kwotę
wymaganą obecnie, aby zastąpić zdolność użytkową danego
składnika aktywÓw (często określaną jako bieżący koszt
zastąpienia).

Przykład: MSSF 13 paragraf 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedA
sExpenseDuringPeriod

X duration,
debit

Cena nabycia lub koszt
wytworzenia zapasÓw ujęte
jako koszt danego okresu

Kwota zapasÓw ujętych jako koszt danego okresu. [Zob.:
zapasy]

Ujawnianie informacji: MSR 2
paragraf 36 pkt d)

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
debit

Koszt sprzedanych towarÓw

Kwota towarÓw, ktÓre zostały sprzedane w danym okresie
i ujęte jako koszt.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CostOfPurchasedEnergySold

X duration,
debit

Koszt sprzedanej zakupionej
energii elektrycznej

Kwota zakupionej energii elektrycznej, ktÓra została sprzedana
w danym okresie i ujęta jako koszt.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Koszt własny sprzedaży

Kwota kosztÓw związanych z kosztami pośrednio lub
bezpośrednio przypisanymi do sprzedanych towarÓw lub
usług, ktÓre mogą obejmować między innymi koszty
poprzednio uwzględnione przy wycenie pozycji zapasÓw
sprzedanych, nieprzypisane pośrednie koszty produkcji oraz
nietypowe wielkości kosztÓw wytworzenia zapasÓw.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
debit

Koszt własny sprzedaży,
żywność i napoje

Kwota kosztu własnego sprzedaży przypisanego do żywności
i napojÓw. [Zob.: koszt własny sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
debit

Koszt własny sprzedaży, dzia Kwota kosztu własnego sprzedaży przypisanego do działal
łalność hotelarska
ności hotelarskiej. [Zob.: koszt własny sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancySer
vices

X duration,
debit

Koszt własny sprzedaży,
usługi związane z wynajmem
pokojÓw

Kwota kosztu własnego sprzedaży przypisanego do usług
związanych z wynajmem pokojÓw. [Zob.: koszt własny
sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCus
tomersMember

member

Koszty doprowadzenia do
zawarcia umÓw z klientami
[member]

Element ten oznacza kategorię składnikÓw aktywÓw odnosz Przykład: MSSF 15 paragraf 128
pkt a)
ących się do poniesionych kosztÓw doprowadzenia do
zawarcia lub wykonania umÓw z klientami, stanowiących
koszty doprowadzenia do zawarcia umÓw z klientami. [Zob.:
składniki aktywÓw odnoszące się do poniesionych kosztÓw
doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umÓw z klientami]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CounterpartiesAxis

axis

Kontrahenci [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Kontrahenci [member]

Element ten oznacza strony transakcji inne niż jednostka.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Kontra
henci”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Kraj, w ktÓrym znajduje się
siedziba [member]

Element ten oznacza kraj, w ktÓrym jednostka jest zareje
strowana i w ktÓrym posiada adres siedziby prawnej lub
zarejestrowanego biura.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 33 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 33
pkt a)

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Państwo rejestracji

Państwo, w ktÓrym jednostka została zarejestrowana.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEnti
text
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProducedFor
PublicUse

Państwo rejestracji jednostki,
ktÓrej skonsolidowane spra
wozdanie finansowe zostało
sporządzone z przeznaczeniem
do publicznego użytku

Państwo, w ktÓrym jednostka dominująca najwyższego lub
pośredniego szczebla, ktÓrej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSSF do publicz
nego użytku, została zarejestrowana. [Zob.: skonsolidowane
[member]; MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointO
peration

text

Państwo rejestracji wspÓlnego
działania

Państwo, w ktÓrym wspÓlne działanie jednostki zostało
zarejestrowane. [Zob.: wspÓlne działania [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoin
tVenture

text

Państwo rejestracji wspÓlnego
przedsięwzięcia

Państwo, w ktÓrym wspÓlne przedsięwzięcie jednostki zostało
zarejestrowane. [Zob.: wspÓlne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfAssociate

text

Państwo rejestracji jednostki
stowarzyszonej

Państwo, w ktÓrym jednostka stowarzyszona jednostki została
zarejestrowana. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfSubsidiary

text

Państwo rejestracji jednostki
zależnej

Państwo, w ktÓrym jednostka zależna jednostki została zare
jestrowana. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 12 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf 19B
pkt b)

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Data utworzenia [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt f) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Kredytowy instrument
pochodny, wartość godziwa

Wartość godziwa kredytowego instrumentu pochodnego.
[Zob.: w wartości godziwej [member]; instrumenty pochodne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G pkt a)

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Kredytowy instrument
pochodny, kwota nominalna

Kwota nominalna kredytowego instrumentu pochodnego.
[Zob.: instrumenty pochodne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G pkt a)

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Ekspozycja kredytowa

Kwota ekspozycji na stratę wynikającą z ryzyka kredytowego.
[Zob.: ryzyko kredytowe [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG24
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf IG25 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsAxis

axis

Utrata wartości instrumentÓw
finansowych ze względu na
ryzyko kredytowe [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza wszystkie statusy utraty wartości instru
mentÓw finansowych ze względu na ryzyko kredytowe.
Instrument finansowy jest dotknięty utratą wartości ze względu
na ryzyko kredytowe, jeżeli wystąpiło zdarzenie, jedno lub
więcej, mające ujemny wpływ na szacowane przyszłe prze
pływy pieniężne w ramach tego instrumentu finansowego.
Element ten stanowi rÓwnież standardową wartość dla osi
„Utrata wartości instrumentÓw finansowych ze względu na
ryzyko kredytowe”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsMember

member

Utrata wartości instrumentÓw
finansowych ze względu na
ryzyko kredytowe [member]

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissio
nIncome

X duration,
credit

Przychody z tytułu opłat
Kwota przychodÓw ujętych z tytułu opłat i prowizji związa
i prowizji związanych z kredy nych z kredytami. [Zob.: przychody z tytułu opłat i prowizji]
tami

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Ryzyko kredytowe [member]

Element ten oznacza ryzyko, że jedna ze stron instrumentu
finansowego, nie wywiązując się ze swoich zobowiązań,
spowoduje poniesienie strat finansowych przez drugą ze stron.
[Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInput
Member

member

Spread kredytowy, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza spread kredytowy wykorzystywany jako
dane wejściowe z wyceny.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRe X duration,
cognisedInProfitOrLossOnSalesO credit
fInvestmentPropertyBetweenPool
sOfAssetsMeasuredUsingDifferen
tModels

Łączna zmiana wartości
godziwej ujęta w wyniku
finansowym dotycząca sprze
daży nieruchomości inwesty
cyjnych pomiędzy pulami
aktywÓw wycenianymi przy
zastosowaniu rÓżnych modeli

Łączna zmiana wartości godziwej ujęta w wyniku finansowym
dotycząca sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych z puli
aktywÓw ujmowanych zgodnie z modelem ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia do puli aktywÓw ujmowanych zgodnie
z modelem wartości godziwej. [Zob.: model wartości godziwej
[member]; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt f) ppkt (iv)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CumulativeGainLossOnDisposa
X duration,
lOfInvestmentsInEquityInstrumen credit
tsDesignatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncome

Łączny zysk (strata) ze zbycia
inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody

Łączny zysk (strata) ze zbycia inwestycji w instrumenty
kapitałowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 B pkt c)

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviously
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeArisingFromReclassifi
cationOfFinancialAssetsOutOfFa
irValueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoFairValueThroug
hProfitOrLossMeasurementCate
gory

X duration,
credit

Łączny zysk (strata) wcześniej
ujmowane w innych całkowi
tych dochodach wynikające
z przeklasyfikowania
aktywÓw finansowych z kate
gorii składnikÓw wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody do
kategorii składnikÓw wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy

Łączny zysk (strata) wcześniej ujmowane w innych całkowi Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt cb)
tych dochodach wynikające z przeklasyfikowania aktywÓw
finansowych z kategorii składnikÓw wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody do kategorii skład
nikÓw wycenianych w wartości godziwej przez wynik finan
sowy. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody; aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy; inne
całkowite dochody]

ifrs-full

CumulativePreferenceDividen
dsNotRecognised

X duration

Nieujęte skumulowane dywi
dendy z akcji uprzywilejowa
nych

Kwota nieujętych skumulowanych dywidend z akcji
uprzywilejowanych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 137 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CumulativeUnrecognisedShareOf
LossesOfAssociates

X instant,
credit

Skumulowany nieujęty udział
w stratach jednostek stowa
rzyszonych

Skumulowana kwota nieujętego udziału w stratach jednostek
stowarzyszonych, jeżeli jednostka przestała ujmować swÓj
udział w stratach, stosując metodę praw własności. [Zob.:
jednostki stowarzyszone [member]; nieujęty udział w stratach
jednostek stowarzyszonych]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 22 pkt c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOf
LossesOfJointVentures

X instant,
credit

Skumulowany nieujęty udział
w stratach wspÓlnych przed
sięwzięć

Skumulowana kwota nieujętego udziału w stratach wspÓlnych
przedsięwzięć, jeżeli jednostka przestała ujmować swÓj udział
w stratach, stosując metodę praw własności. [Zob.: wspÓlne
przedsięwzięcia [member]; nieujęty udział w stratach wspÓl
nych przedsięwzięć]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 22 pkt c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOf
LossesOfJointVenturesTransition
FromProportionateConsolidation
ToEquityMethod

X instant,
credit

Skumulowany nieujęty udział
w stratach wspÓlnych przed
sięwzięć, przejście z metody
konsolidacji proporcjonalnej
na metodę praw własności

Skumulowany nieujęty udział w stratach wspÓlnych przed
sięwzięć, w odniesieniu do ktÓrych dokonano przejścia
z metody konsolidacji proporcjonalnej na metodę praw włas
ności. [Zob.: wspÓlne przedsięwzięcia [member]; skumulo
wany nieujęty udział w stratach wspÓlnych przedsięwzięć]

Ujawnianie informacji: MSSF 11
paragraf C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Ryzyko walutowe [member]

Element ten oznacza rodzaj ryzyka rynkowego stanowiącego
ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub
przyszłe przepływy pieniężne z nim związane będą ulegać
wahaniom ze względu na zmiany kursÓw wymiany walut
obcych. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 7
Definicje terminÓw
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrencySwapContractMember

member

Swap walutowy [member]

Element ten oznacza swap walutowy. [Zob.: umowa swap
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOt
herCurrentLiabilities

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe bierne oraz
inne zobowiązania krÓtkoter
minowe

Kwota krÓtkoterminowych rozliczeń międzyokresowych bier Powszechna praktyka: MSR 1
nych oraz innych zobowiązań krÓtkoterminowych. [Zob.:
paragraf 55
rozliczenia międzyokresowe; inne zobowiązania krÓtkotermi
nowe]

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe czynne

Kwota krÓtkoterminowych rozliczeń międzyokresowych
czynnych. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe czynne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Otrzymane zaliczki krÓtkoter
minowe

Kwota płatności bieżących otrzymanych za towary lub usługi,
ktÓre mają być dostarczone lub świadczone w przyszłości.
[Zob.: otrzymane zaliczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Zaliczki krÓtkoterminowe dla
dostawcÓw

Kwota zaliczek krÓtkoterminowych udzielonych dostawcom
przed otrzymaniem towarÓw lub usług.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Bieżąca produkcja rolnicza

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość
produktÓw zebranych/pozyskanych z aktywÓw biologicznych
należących do jednostki. [Zob.: aktywa biologiczne; zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

CurrentAndDeferredTaxRelatin
gToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatin
gToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquityAbstract

ifrs-full

CurrentAssets

X duration,
debit

Etykieta

Bieżący i odroczony podatek
dotyczący pozycji zwiększaj
ących (zmniejszających)
bezpośrednio kapitał własny

Etykieta dokumentacji

Referencje

Łączny bieżący i odroczony podatek dochodowy dotyczący
Ujawnianie informacji: MSR 12
określonych pozycji, ktÓre zmniejszyły lub zwiększyły
paragraf 81 pkt a)
bezpośrednio kapitał własny, na przykład: a) korekta salda
początkowego zyskÓw zatrzymanych wynikająca ze zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, ktÓrą stosuje się
retrospektywnie, albo korekty błędu; oraz b) kwoty powstające
w momencie początkowego ujęcia elementu kapitałowego
złożonego instrumentu finansowego. [Zob.: odroczony podatek
dochodowy dotyczący pozycji zwiększających (zmniejszaj
ących) bezpośrednio kapitał własny; zyski zatrzymane; instru
menty finansowe, klasa [member]]

Bieżący i odroczony podatek
dochodowy dotyczący pozycji
zmniejszających lub zwięk
szających bezpośrednio kapitał
własny [abstract]

X instant,
debit

Aktywa obrotowe (krÓtkoter
minowe)

Kwota aktywÓw, co do ktÓrych jednostka a) oczekuje, że je
zrealizuje, lub zamierza je sprzedać lub zużyć w toku
normalnego cyklu operacyjnego jednostki; b) jest w ich
posiadaniu przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu; c)
oczekuje, że zostaną one zrealizowane w ciągu dwunastu
miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego; lub d)
klasyfikuje je jako środki pieniężne lub ich ekwiwalenty
(zgodnie z definicją w MSR 7), chyba że występują ograni
czenia dotyczące wymiany danego składnika aktywÓw lub
wykorzystania go do zaspokojenia zobowiązania w ciągu
przynajmniej dwunastu miesięcy od zakończenia okresu spra
wozdawczego. [Zob.: aktywa]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 66, ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B12 pkt b) ppkt
(i), przykład: MSSF 12 paragraf
B10 pkt b)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentAssetsAbstract

Aktywa obrotowe (krÓtkoter
minowe) [abstract]

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant,
debit

Aktywa (zobowiązania) krÓt
koterminowe

Kwota aktywÓw obrotowych pomniejszona o kwotę zobowi
ązań krÓtkoterminowych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOr X instant,
DisposalGroupsClassifiedAsHel
debit
dForSaleOrAsHeldForDistribu
tionToOwners

Aktywa obrotowe inne niż
aktywa trwałe lub grupy do
zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży lub
do wydania właścicielom

Kwota aktywÓw obrotowych innych niż aktywa trwałe lub
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży lub do wydania właścicielom. [Zob.: aktywa obro
towe (krÓtkoterminowe); grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży [member]; aktywa trwałe lub
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży; aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do wydania właścicielom]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAc X instant,
quisitionDate
debit

Aktywa obrotowe ujęte na
dzień przejęcia

Kwota aktywÓw obrotowych przejętych w ramach połączenia
jednostek ujęta na dzień przejęcia. [Zob.: połączenia jednostek
[member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Obrotowe aktywa biologiczne

Kwota obrotowych aktywÓw biologicznych. [Zob.: aktywa
biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt f)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Obrotowe aktywa biologiczne
[member]

Element ten oznacza obrotowe aktywa biologiczne. [Zob.:
aktywa biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 50
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentBondsIssuedAndCurren
tPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant,
credit

Wyemitowane obligacje krÓt
koterminowe oraz krÓtkoter
minowa część wyemitowanych
obligacji długoterminowych

Kwota wyemitowanych obligacji krÓtkoterminowych oraz
krÓtkoterminowej części wyemitowanych obligacji długoter
minowych. [Zob.: wyemitowane obligacje]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurren
tPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant,
credit

Pożyczki krÓtkoterminowe
oraz krÓtkoterminowa część
pożyczek długoterminowych

Kwota pożyczek krÓtkoterminowych oraz krÓtkoterminowej
części pożyczek długoterminowych. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurren
tPortionOfNoncurrentBorrowin
gsAbstract

Pożyczki krÓtkoterminowe
oraz krÓtkoterminowa część
pożyczek długoterminowych
[abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurren
tPortionOfNoncurrentBorrowin
gsByTypeAbstract

Pożyczki krÓtkoterminowe
oraz krÓtkoterminowa część
pożyczek długoterminowych,
według typu [abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssu
edAndCurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Wyemitowane krÓtkotermi
nowe papiery dłużne przedsię
biorstw oraz krÓtkoterminowa
część wyemitowanych długo
terminowych papierÓw dłuż
nych przedsiębiorstw

Kwota wyemitowanych krÓtkoterminowych papierÓw dłuż
nych przedsiębiorstw oraz krÓtkoterminowej części wyemito
wanych długoterminowych papierÓw dłużnych przedsię
biorstw. [Zob.: wyemitowane papiery dłużne przedsiębiorstw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Aktywa obrotowe z tytułu
umÓw

Kwota aktywÓw obrotowych z tytułu umÓw. [Zob.: aktywa
z tytułu umÓw]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Zobowiązania krÓtkotermi
nowe z tytułu umÓw

Kwota zobowiązań krÓtkoterminowych z tytułu umÓw. [Zob.:
zobowiązania z tytułu umÓw]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Bieżące zapasy ropy naftowej

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość nierafi
nowanej, nieprzetworzonej ropy naftowej. [Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Wyemitowane krÓtkotermi
nowe instrumenty dłużne

Kwota wyemitowanych krÓtkoterminowych instrumentÓw
dłużnych. [Zob.: wyemitowane instrumenty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant,
credit

Depozyty bieżące klientÓw

Kwota depozytÓw bieżących klientÓw. [Zob.: depozyty
klientÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Obrotowe pochodne aktywa
finansowe

Kwota obrotowych pochodnych aktywÓw finansowych. [Zob.:
pochodne aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabili X instant,
ties
credit

KrÓtkoterminowe pochodne
zobowiązania finansowe

Kwota krÓtkoterminowych pochodnych zobowiązań finanso
wych. [Zob.: pochodne zobowiązania finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Zobowiązania krÓtkotermi
nowe z tytułu dywidendy

Kwota zobowiązań krÓtkoterminowych z tytułu dywidendy.
[Zob.: zobowiązania z tytułu dywidendy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashO
utflowsToBePaidToFulfilObliga
tionMeasurementInputMember

member

Aktualne szacunki przyszłych
wypływÓw środkÓw pienięż
nych do zapłacenia w celu
wypełnienia obowiązku, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza aktualne szacunki przyszłych wypływÓw
środkÓw pieniężnych do zapłacenia w celu wypełnienia
obowiązku wykorzystywane jako dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf B36
pkt d)

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Zobowiązania krÓtkotermi
nowe z tytułu akcyzy

Kwota zobowiązań krÓtkoterminowych z tytułu akcyzy. [Zob.:
zobowiązania z tytułu akcyzy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Należności krÓtkoterminowe
z tytułu leasingu finansowego

Kwota należności krÓtkoterminowych z tytułu leasingu
finansowego. [Zob.: należności z tytułu leasingu finansowego]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmorti
sedCost

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych wycenia
nych w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt f)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody [abs
tract]

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAbstract

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, zaklasyfiko
wane jako przeznaczone do
obrotu

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy, zaklasyfi
kowanych jako przeznaczone do obrotu. [Zob.: aktywa finan
sowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 8 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDesigna
tedUponInitialRecognition

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone
w momencie początkowego
ujęcia albo pÓźniej

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ktÓre
zostały wyznaczone jako wyceniane w ten sposÓb
w momencie początkowego ujęcia albo pÓźniej. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy, wyznaczone w momencie początkowego ujęcia
albo pÓźniej]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMandato
rilyMeasuredAtFairValue

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, obowiąz
kowo wyceniane w wartości
godziwej

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych obowiąz
kowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finan
sowy zgodnie z MSSF 9. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, obowiązkowo
wyceniane w wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 157

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithExem
ptionForReacquisitionOfOw
nEquityInstruments

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone
jako takie zgodnie ze zwol
nieniem w odniesieniu do
ponownego przejęcia własnych
instrumentÓw kapitałowych

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy, mierzonych
jako takie zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do ponow
nego przejęcia własnych instrumentÓw kapitałowych. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone jako takie zgodnie ze zwolnieniem
w odniesieniu do ponownego przejęcia własnych instru
mentÓw kapitałowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithExem
ptionForRepurchaseOfOwnFinan
cialLiabilities

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone
jako takie zgodnie ze zwol
nieniem w odniesieniu do
odkupu własnych zobowiązań
finansowych

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy, mierzonych
jako takie zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do odkupu
własnych zobowiązań finansowych. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
mierzone jako takie zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do
odkupu własnych zobowiązań finansowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailable
forsale

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe dostępne do sprze
daży

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych dostępnych
do sprzedaży. [Zob.: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
krÓtkoterminowe aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota krÓtkoterminowych aktywÓw finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania finansowe

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań finansowych. [Zob.:
zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtA
mortisedCost

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań finansowych wyce
nianych w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: zobowiązania
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt g), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 8 pkt
f) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań finansowych wyce
nianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.:
zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt e)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań finansowych wyce
nianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, speł
niających definicję przeznaczonych do obrotu. [Zob.: krÓtko
terminowe zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt e)

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, zaklasyfiko
wane jako przeznaczone do
obrotu
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone
w momencie początkowego
ujęcia albo pÓźniej

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań finansowych wyce
Ujawnianie informacji: MSSF 7
nianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ktÓre
paragraf 8 pkt e)
zostały wyznaczone jako wyceniane w ten sposÓb
w momencie początkowego ujęcia albo pÓźniej. [Zob.: zobo
wiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone w momencie początkowego
ujęcia albo pÓźniej]

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant,
debit

Bieżące zapasy żywności
i napojÓw

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość żywności
i napojÓw. [Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Bieżące zapasy paliw

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość paliw.
[Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Bieżące dotacje rządowe

Kwota bieżących dotacji rządowych ujętych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej jako przychody przyszłych okresÓw.
[Zob.: rząd [member]; przychody przyszłych okresÓw; dotacje
rządowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvestments

X instant,
debit

Inwestycje bieżące utrzymy
wane do terminu wymagal
ności

Kwota inwestycji bieżących utrzymywanych do upływu
terminu wymagalności. [Zob.: inwestycje utrzymywane do
terminu wymagalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania z tytułu odsetek

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań z tytułu odsetek.
[Zob.: zobowiązania z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFro
mExtractiveActivitiesAbstract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

ifrs-full

CurrentInvestments

Etykieta

KrÓtkoterminowe należności
z tytułu odsetek

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota krÓtkoterminowych należności z tytułu odsetek. [Zob.:
należności z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Zapasy bieżące przeznaczone
do sprzedaży

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość zapasÓw
przeznaczonych do sprzedaży w ramach zwykłej działalności
gospodarczej. [Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

X instant,
debit

Zapasy bieżące w trakcie
tranzytu

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość zapasÓw
w trakcie tranzytu. [Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

X instant,
debit

Inwestycje krÓtkoterminowe

Kwota inwestycji krÓtkoterminowych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityInstru X instant,
mentsDesignatedAtFairValu
debit
eThroughOtherComprehensiveIn
come

Inwestycje krÓtkoterminowe
w instrumenty kapitałowe
wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota inwestycji krÓtkoterminowych w instrumenty kapita
łowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: inwestycje
w instrumenty kapitałowe wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

Zobowiązania krÓtkotermi
nowe z tytułu leasingu

Kwota zobowiązań krÓtkoterminowych z tytułu leasingu.
[Zob.: zobowiązania z tytułu leasingu]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 47 pkt b)

Zapasy bieżące wynikające
z działalności wydobywczej
[abstract]
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X instant,
credit

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant,
credit

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLiabi
litiesIncludedInDisposalGroup
sClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedAsO
fAcquisitionDate

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCurren X instant,
tPortionOfNoncurrentLoansRe
credit
ceived

Etykieta

Zobowiązania krÓtkotermi
nowe

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota zobowiązań: a) co do ktÓrych jednostka oczekuje, że
zostaną uregulowane w toku jej normalnego cyklu operacyj
nego; b) ktÓre jednostka posiada przede wszystkim z prze
znaczeniem do obrotu; c) ktÓre są wymagalne w ciągu
dwunastu miesięcy od końca okresu sprawozdawczego; lub d)
co do ktÓrych jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa
do odroczenia terminu wymagalności o co najmniej o okres
dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 69, ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B12 pkt b) ppkt
(iii), przykład: MSSF 12 paragraf
B10 pkt b)

Zobowiązania krÓtkotermi
nowe inne niż zobowiązania
wchodzące w skład grup
przeznaczonych do sprzedaży,
zaklasyfikowanych jako utrzy
mywane z przeznaczeniem do
sprzedaży

Kwota zobowiązań krÓtkoterminowych innych niż zobowi
ązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży,
zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do
sprzedaży. [Zob.: zobowiązania krÓtkoterminowe; grupy do
zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
[member]; zobowiązania wchodzące w skład grup przezna
czonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane
z przeznaczeniem do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 69

X instant,
credit

Zobowiązania krÓtkotermi
nowe ujęte na dzień przejęcia

Kwota zobowiązań krÓtkoterminowych przyjętych w ramach
połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

X instant,
debit

Pożyczki i należności krÓtko Kwota pożyczek i należności krÓtkoterminowych. [Zob.:
terminowe
pożyczki i należności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Otrzymane pożyczki i kredyty
krÓtkoterminowe oraz krÓt
koterminowa część otrzyma
nych pożyczek i kredytÓw
długoterminowych

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Zobowiązania krÓtkotermi
nowe [abstract]
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Kwota otrzymanych kredytÓw i pożyczek krÓtkoterminowych
oraz krÓtkoterminowej części otrzymanych pożyczek
i kredytÓw długoterminowych. [Zob.: otrzymane kredyty
i pożyczki]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentMaterialsAndSuppliesTo
BeConsumedInProductionProces
sOrRenderingServices

X instant,
debit

Bieżące zapasy materiałÓw
zużywanych w procesie
produkcji lub w trakcie
świadczenia usług

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość mate
riałÓw zużywanych w procesie produkcji lub w trakcie
świadczenia usług. [Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

CurrentMember

member

Bieżący [member]

Element ten oznacza bieżący przedział czasowy.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20D,
przykład: MSSF 7 paragraf 35N,
powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Bieżące zapasy gazu ziemnego

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość naturalnie
występujących mieszanin węglowodorÓw gazowych. [Zob.:
zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAs X instant,
CollateralForWhichTransfereeHas debit
RightByContractOrCustomToSel
lOrRepledgeCollateral

Obrotowe aktywa niepieniężne
będące zabezpieczeniem,
w odniesieniu do ktÓrych
jednostka przejmująca ma
wynikające z umowy lub
zwyczaju prawo sprzedać
zabezpieczenie lub ustanowić
na nim zastaw

Kwota obrotowych aktywÓw niepieniężnych będących zabez
pieczeniem (takich jak instrumenty dłużne lub instrumenty
kapitałowe), w odniesieniu do ktÓrych jednostka przejmująca
ma wynikające z umowy lub zwyczaju prawo sprzedać
zabezpieczenie lub ustanowić na nim zastaw.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 3.2.23 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 39 paragraf 37
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIssu
edAndCurrentPortionOfNoncur
rentNotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Wyemitowane weksle
i skrypty dłużne krÓtkotermi
nowe oraz krÓtkoterminowa
część wyemitowanych weksli
i skryptÓw dłużnych długo
terminowych

Kwota wyemitowanych weksli i skryptÓw dłużnych krÓtko
terminowych oraz krÓtkoterminowej części wyemitowanych
weksli i skryptÓw dłużnych długoterminowych. [Zob.:
wyemitowane weksle i skrypty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Bieżące zapasy rudy

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość zapasÓw
rudy. [Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentPackagingAndStorageMa
terials

X instant,
debit

Bieżące zapasy materiałÓw
Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość mate
opakowaniowych i magazyno riałÓw opakowaniowych i magazynowych. [Zob.: zapasy]
wych

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfE
nergy

X instant,
credit

Zobowiązania bieżące z tytułu
zakupu energii elektrycznej

Kwota zobowiązań bieżących z tytułu zakupu energii elek
trycznej. [Zob.: zobowiązania z tytułu zakupu energii elek
trycznej]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOf
NoncurrentAssets

X instant,
credit

Zobowiązania bieżące z tytułu
zakupu aktywÓw trwałych

Kwota zobowiązań bieżących z tytułu zakupu aktywÓw
trwałych. [Zob.: zobowiązania z tytułu zakupu aktywÓw
trwałych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecurity X instant,
AndTaxesOtherThanIncomeTax
credit

Zobowiązania bieżące z tytułu
ubezpieczenia społecznego
i podatkÓw innych niż
podatek dochodowy

Kwota zobowiązań bieżących z tytułu ubezpieczenia społecz
nego i podatkÓw innych niż podatek dochodowy. [Zob.:
zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatkÓw
innych niż podatek dochodowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochemi
calProducts

X instant,
debit

Bieżące zapasy produktÓw
naftowych i petrochemicznych

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość
produktÓw uzyskanych z ropy naftowej i gazu ziemnego.
[Zob.: bieżące zapasy ropy naftowej; bieżące zapasy gazu
ziemnego]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBorro
wings

X instant,
credit

KrÓtkoterminowa część poży
czek długoterminowych

KrÓtkoterminowa część pożyczek długoterminowych. [Zob.:
pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe czynne

Kwota ujęta jako aktywa obrotowe w odniesieniu do
wydatkÓw poniesionych przed okresem, w ktÓrym korzyść
gospodarcza zostanie zrealizowana.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

ifrs-full

CurrentPrepayments

KrÓtkoterminowe przedpłaty

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurren
tAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurren
tAccruedIncomeAbstract

KrÓtkoterminowe przedpłaty
i krÓtkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe czynne [abs
tract]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOtherCur X instant,
rentAssets
debit

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

ifrs-full

CurrentProvisions

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmployee
Benefits

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota krÓtkoterminowych przedpłat. [Zob.: przedpłaty]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
b)

Kwota krÓtkoterminowych przedpłat i krÓtkoterminowych
rozliczeń międzyokresowych czynnych. [Zob.: przedpłaty;
rozliczenia międzyokresowe czynne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

KrÓtkoterminowe przedpłaty
i inne aktywa obrotowe

Kwota krÓtkoterminowych przedpłat i innych aktywÓw
obrotowych. [Zob.: inne aktywa obrotowe; krÓtkoterminowe
przedpłaty]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

X instant,
debit

Aktywa obrotowe związane
z programowaniem

Kwota aktywÓw obrotowych związanych z programowaniem.
[Zob.: aktywa związane z programowaniem]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

X instant,
credit

Rezerwy bieżące

Kwota rezerw bieżących [Zob.: rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt l)

Kwota rezerw bieżących z tytułu świadczeń pracowniczych.
[Zob.: rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 78 pkt d)

KrÓtkoterminowe przedpłaty
[abstract]

X instant,
debit

KrÓtkoterminowe przedpłaty
i krÓtkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe czynne

X instant,
credit

Rezerwy bieżące z tytułu
świadczeń pracowniczych
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Rezerwy bieżące [abstract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Bieżące zapasy surowcÓw
i bieżące zapasy surowcÓw na
potrzeby produkcji

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość bieżących
zapasÓw surowcÓw i bieżących zapasÓw surowcÓw na
potrzeby produkcji. [Zob.: bieżące zapasy surowcÓw na
potrzeby produkcji; bieżące zapasy surowcÓw]

Referencje

CurrentRawMaterialsAndCurrent
ProductionSupplies

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrent
ProductionSuppliesAbstract

Bieżące zapasy surowcÓw
i bieżące zapasy surowcÓw na
potrzeby produkcji [abstract]

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAsso X instant,
ciates
debit

Należności krÓtkoterminowe
od jednostek stowarzyszonych

Kwota należności krÓtkoterminowych od jednostek stowarzy Powszechna praktyka: MSR 1
szonych. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromJoin
tVentures

X instant,
debit

Należności krÓtkoterminowe
od wspÓlnych przedsięwzięć

Kwota należności krÓtkoterminowych od wspÓlnych przed
sięwzięć. [Zob.: wspÓlne przedsięwzięcia [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

CurrentReceivablesFromContrac
tsWithCustomers

X instant,
debit

Należności krÓtkoterminowe
z umÓw z klientami

Kwota należności krÓtkoterminowych z umÓw z klientami.
[Zob.: należności z umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRentalOf X instant,
Properties
debit

Należności krÓtkoterminowe
z wynajmu nieruchomości

Kwota należności krÓtkoterminowych z wynajmu nierucho
mości. [Zob.: należności z wynajmu nieruchomości]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOf
Properties

Należności krÓtkoterminowe
ze sprzedaży nieruchomości

Kwota należności krÓtkoterminowych ze sprzedaży nierucho Powszechna praktyka: MSR 1
mości. [Zob.: należności ze sprzedaży nieruchomości]
paragraf 78 pkt b)

X instant,
debit

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentReceivablesFromTaxesOt
herThanIncomeTax

X instant,
debit

Należności krÓtkoterminowe
z tytułu podatkÓw innych niż
podatek dochodowy

Kwota należności krÓtkoterminowych z tytułu podatkÓw
innych niż podatek dochodowy. [Zob.: należności z tytułu
podatkÓw innych niż podatek dochodowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefined
BenefitPlan

X instant,
debit

Składnik aktywÓw obroto
wych netto z tytułu określo
nych świadczeń

Kwota składnika aktywÓw obrotowych netto z tytułu
określonych świadczeń. [Zob.: składnik aktywÓw netto
z tytułu określonych świadczeń]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDefi
nedBenefitPlan

X instant,
credit

Zobowiązanie krÓtkotermi
nowe netto z tytułu określo
nych świadczeń

Kwota zobowiązania krÓtkoterminowego netto z tytułu
określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie netto z tytułu
określonych świadczeń]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Rezerwa bieżąca na zwroty

Kwota rezerwy bieżącej na zwroty. [Zob.: rezerwa na zwroty]

Przykład: MSR 37, przykład 4,
zasady zwrotÓw, przykład: MSR
37 paragraf 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCashE
quivalents

X instant,
debit

Bieżące środki pieniężne
i ekwiwalenty środkÓw
pieniężnych podlegające ogra
niczeniom

Kwota bieżących środkÓw pieniężnych i ekwiwalentÓw
środkÓw pieniężnych podlegających ograniczeniom. [Zob.:
środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw pieniężnych
podlegające ograniczeniom]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Zobowiązania bieżące z tytułu
sum zatrzymanych

Kwota zobowiązań bieżących z tytułu sum zatrzymanych.
[Zob.: zobowiązania z tytułu sum zatrzymanych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRecei
vedAndCurrentPortionOfNoncur
rentSecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Otrzymane krÓtkoterminowe
zabezpieczone pożyczki
bankowe oraz krÓtkotermi
nowa część otrzymanych
długoterminowych zabezpie
czonych pożyczek bankowych.

Kwota otrzymanych krÓtkoterminowych zabezpieczonych
pożyczek bankowych oraz krÓtkoterminowej części otrzyma
nych długoterminowych zabezpieczonych pożyczek banko
wych. [Zob.: otrzymane zabezpieczone pożyczki bankowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentServiceCostNetDefinedBe X duration,
nefitLiabilityAsset
credit

Koszty bieżącego zatrudnienia,
zobowiązanie (składnik akty
wÓw) netto z tytułu określo
nych świadczeń

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości zobowiązania (składnika
aktywÓw) netto z tytułu określonych świadczeń wynikający
z pracy wykonywanej przez pracownikÓw w okresie bież
ącym. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywÓw) netto z tytułu
określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt a)

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Aktywa dotyczące podatku
bieżącego

Nadwyżka kwoty zapłaconej z tytułu podatku bieżącego za
okres bieżący i okresy poprzednie nad kwotą należną za te
okresy. Podatek bieżący jest to kwota podatku dochodowego
podlegającego zapłacie (zwrotowi) od dochodu do opodatko
wania (straty podatkowej) za dany okres.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt n)

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Aktywa dotyczące podatku
bieżącego, krÓtkoterminowe

Kwota krÓtkoterminowa aktywÓw dotyczących podatku
bieżącego. [Zob.: aktywa dotyczące podatku bieżącego]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt n)

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Aktywa dotyczące podatku
bieżącego, długoterminowe

Kwota długoterminowa aktywÓw dotyczących podatku bieżą Ujawnianie informacji: MSR 1
cego. [Zob.: aktywa dotyczące podatku bieżącego]
paragraf 54 pkt n)

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Bieżące obciążenie podatkowe
(przychÓd podatkowy)

Kwota podatku dochodowego podlegającego zapłacie (zwro
towi) od dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) za
dany okres.

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt
a)

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOfP
riorPeriods

X duration,
debit

Bieżące obciążenie podatkowe
(przychÓd podatkowy) oraz
korekty z tytułu podatku
bieżącego za poprzednie
okresy

Kwota bieżącego obciążenia podatkowego (przychodu podat
kowego) oraz korekt z tytułu podatku bieżącego za poprzednie
okresy. [Zob.: bieżące obciążenie podatkowe (przychÓd
podatkowy); korekty z tytułu podatku bieżącego za poprzednie
okresy]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 80
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOfP
riorPeriodsAbstract

Bieżące obciążenie podatkowe
(przychÓd podatkowy) oraz
korekty z tytułu podatku
bieżącego za poprzednie
okresy [abstract]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Zobowiązania dotyczące
podatku bieżącego

Kwota podatku bieżącego za okres bieżący i okresy poprzed Ujawnianie informacji: MSR 1
nie, ktÓra nie została zapłacona. Podatek bieżący jest to kwota paragraf 54 pkt n)
podatku dochodowego podlegającego zapłacie (zwrotowi) od
dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres.

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Zobowiązania dotyczące
podatku bieżącego, krÓtkoter
minowe

Kwota krÓtkoterminowa zobowiązań dotyczących podatku
bieżącego. [Zob.: zobowiązania dotyczące podatku bieżącego]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt n)

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X instant,
credit

Zobowiązania dotyczące
podatku bieżącego, długoter
minowe

Kwota długoterminowa zobowiązań dotyczących podatku
bieżącego. [Zob.: zobowiązania dotyczące podatku bieżącego]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt n)

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItemsChar
gedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration,
debit

Bieżący podatek dochodowy
dotyczący pozycji zwiększaj
ących (zmniejszających)
bezpośrednio kapitał własny

Kwota podatku bieżącego dotycząca pozycji, ktÓre zmniej
Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt a)
szyły lub zwiększyły bezpośrednio kapitał własny, na przy
kład: a) korekta salda początkowego zyskÓw zatrzymanych
wynikająca ze zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunko
wości, ktÓrą stosuje się retrospektywnie, albo korekty błędu;
oraz b) kwoty powstające w momencie początkowego ujęcia
elementu kapitałowego złożonego instrumentu finansowego.
[Zob.: zyski zatrzymane; instrumenty finansowe, klasa [mem
ber]]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 169

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
b), przykład: MSR 1 paragraf 68

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Należności krÓtkoterminowe
z tytułu dostaw i usług

Kwota należności krÓtkoterminowych z tytułu dostaw i usług.
[Zob.: należności z tytułu dostaw i usług]

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoansRe
ceivedAndCurrentPortionOfNon
currentUnsecuredBankLoansRe
ceived

X instant,
credit

Otrzymane krÓtkoterminowe
niezabezpieczone pożyczki
bankowe oraz krÓtkotermi
nowa część otrzymanych
długoterminowych niezabez
pieczonych pożyczek
bankowych.

Kwota otrzymanych krÓtkoterminowych niezabezpieczonych
Powszechna praktyka: MSR 1
pożyczek bankowych oraz krÓtkoterminowej części otrzyma paragraf 112 pkt c)
nych długoterminowych niezabezpieczonych pożyczek banko
wych. [Zob.: otrzymane niezabezpieczone pożyczki bankowe]

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Zobowiązania bieżące z tytułu
podatku od wartości dodanej

Kwota zobowiązań bieżących z tytułu podatku od wartości
dodanej. [Zob.: zobowiązania z tytułu podatku od wartości
dodanej]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxRecei
vables

X instant,
debit

Należności bieżące z tytułu
podatku od wartości dodanej

Kwota należności bieżących z tytułu podatku od wartości
dodanej. [Zob.: należności z tytułu podatku od wartości
dodanej]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAsset
sMember

member

Wartości niematerialne
związane z klientem [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących aktywa związane z klientami. Takie aktywa mogą
obejmować listy klientÓw, portfele zamÓwień lub portfele
produkcyjne, umowy z klientami i powiązane z nimi relacje
z klientami, jak rÓwnież nieuregulowane umowami relacje
z klientami.

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAsset
sRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Wartości niematerialne
związane z klientem ujęte na
dzień przejęcia

Kwota wartości niematerialnych związanych z klientem prze
jętych w ramach połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia.
[Zob.: wartości niematerialne związane z klientem [member];
połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlansToAp
plyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Termin, w ktÓrym jednostka
zamierza zastosować nowy
MSSF po raz pierwszy

Termin, w ktÓrym jednostka zamierza zastosować nowy
MSSF, ktÓry został już opublikowany, ale nie wszedł jeszcze
w życie.

Przykład: MSR 8 paragraf 31 pkt
d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DateByWhichApplicationOfNe
wIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

Termin, w ktÓrym nowy
MSSF powinien zostać zasto
sowany

Termin, w ktÓrym jednostka jest zobowiązana zastosować
nowy MSSF, ktÓry został już opublikowany, ale nie wszedł
jeszcze w życie.

Przykład: MSR 8 paragraf 31 pkt
c)

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Terminowe zobowiązania
podporządkowane

Kwota zobowiązań podporządkowanych, ktÓre posiadają
określony termin spłaty. [Zob.: zobowiązania podporządko
wane]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Data przejęcia

Dzień, w ktÓrym jednostka przejmująca obejmuje kontrolę
nad jednostką przejmowaną w ramach połączenia jednostek
gospodarczych.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt b)

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOfFi yyyy-mm-dd
nancialStatements2013

Data zatwierdzenia sprawo
zdania finansowego do publi
kacji

Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.

Ujawnianie informacji: MSR 10
paragraf 17

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPe
riod2013

yyyy-mm-dd

Data zakończenia okresu spra Data zakończenia okresu sprawozdawczego.
wozdawczego

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 51 pkt c)

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfAssociate

yyyy-mm-dd

Dzień zakończenia okresu
sprawozdawczego sprawozdań
finansowych jednostki stowa
rzyszonej

Dzień zakończenia okresu sprawozdawczego sprawozdań
finansowych jednostki stowarzyszonej.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 22 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfJointVentu
re2013

yyyy-mm-dd

Dzień zakończenia okresu
sprawozdawczego sprawozdań
finansowych wspÓlnego
przedsięwzięcia

Dzień zakończenia okresu sprawozdawczego sprawozdań
finansowych wspÓlnego przedsięwzięcia.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 22 pkt b) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfSubsidiary

yyyy-mm-dd

Dzień zakończenia okresu
sprawozdawczego sprawozdań
finansowych jednostki zależnej

Dzień zakończenia okresu sprawozdawczego sprawozdań
finansowych jednostki zależnej.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 11 pkt a)

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPay
mentArrangement

text

Data przyznania umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Dzień, w ktÓrym przyznano umowy dotyczące płatności
w formie akcji. [Zob.: umowa dotycząca płatności w formie
akcji [member]]

Przykład: MSSF 2 paragraf IG23,
przykład: MSSF 2 paragraf 45 pkt a)

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinancia yyyy-mm-dd
lAssetsDueToChangeInBusines
sModel

Dzień przeklasyfikowania
aktywÓw finansowych
wskutek zmiany modelu
biznesowego

Dzień przeklasyfikowania aktywÓw finansowych wskutek
zmiany modelu biznesowego jednostki w zakresie zarządzania
aktywami finansowymi. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt a)

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitie yyyy-mm-dd
sOccurredThatPermittedInsurerTo
ReassessWhetherItsActivitiesA
rePredominantlyConnectedWithIn
surance

Dzień, w ktÓrym nastąpiła
zmiana działalności, ktÓra
umożliwiła ubezpieczycielowi
ponowną ocenę tego, czy jego
działalność jest związana
przede wszystkim z ubezpie
czeniami

Dzień, w ktÓrym nastąpiła zmiana działalności, ktÓra umoż
liwiła ubezpieczycielowi ponowną ocenę tego, czy jego dzia
łalność jest związana przede wszystkim z ubezpieczeniami.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C pkt c) ppkt (ii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitie
sOccurredThatResultedInInsurer
NoLongerQualifyingToApply
TemporaryExemptionFromIFRS9

Dzień, w ktÓrym nastąpiła
zmiana działalności, w wyniku
ktÓrej ubezpieczyciel nie
kwalifikuje się już do stoso
wania tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9

Dzień, w ktÓrym nastąpiła zmiana działalności, w wyniku
ktÓrej ubezpieczyciel nie kwalifikuje się już do stosowania
tymczasowego zwolnienia z MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39D pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

yyyy-mm-dd
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Instrumenty dłużne, kwota
przypadająca na wartość
godziwą aktywÓw programu

Kwota, jaką instrumenty stanowiące dług (a nie kapitał
własny) wnoszą do wartości godziwej aktywÓw programu
określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu, w wartości
godziwej; programy określonych świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt c)

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Posiadane instrumenty dłużne

Kwota instrumentÓw stanowiących zadłużenie posiadanych
przez jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatAreIn
cludedInInsurersRegulatoryCapital

X instant,
credit

Wyemitowane instrumenty
dłużne zawarte w kapitale
regulacyjnym ubezpieczyciela

Kwota wyemitowanych instrumentÓw dłużnych zawartych
w kapitale regulacyjnym ubezpieczyciela.

Przykład: MSSF 4 paragraf 20E
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

DebtSecurities

X instant,
credit

Wyemitowane instrumenty
dłużne

Kwota instrumentÓw wyemitowanych przez jednostkę stano
wiących zadłużenie.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Dłużne papiery wartościowe
[member]

Element ten oznacza instrumenty posiadane przez jednostkę,
ktÓre stanowią zadłużenie.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE60,
przykład: MSSF 13 paragraf 94

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologica
lAssets

X duration,
credit

Zmniejszenie spowodowane
zbiorem/pozyskaniem, aktywa
biologiczne

Zmniejszenie aktywÓw biologicznych spowodowane oddzie
leniem produktu od aktywÓw lub zakończeniem procesÓw
życiowych aktywÓw. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50 pkt d)

Posiadane instrumenty dłużne
[abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

DecreaseIncreaseThroughTaxOn
SharebasedPaymentTransactions

X duration,
debit

Zmniejszenie (zwiększenie)
wskutek podatku od transakcji
płatności w formie akcji,
kapitał własny

Zmniejszenie (zwiększenie) kapitału własnego wskutek
podatku od transakcji, w ktÓrych jednostka: a) otrzymuje
dobra lub usługi od dostawcy tych dÓbr lub usług (w tym
pracownika) na podstawie umowy dotyczącej płatności
w formie akcji; lub b) zaciąga zobowiązanie do rozliczenia
transakcji z dostawcą na podstawie umowy dotyczącej płat
ności w formie akcji, podczas gdy inna jednostka należąca do
grupy kapitałowej otrzymuje dobra lub usługi. [Zob.: umowa
dotycząca płatności w formie akcji [member]]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration,
tDueToChangeInMultipleUnobser credit
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sAssets

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, aktywa

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej aktywÓw
Ujawnianie informacji: MSSF 13
wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejścio
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration,
tDueToChangeInMultipleUnobser debit
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sEntitysOwnEquityInstruments

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej własnych
Ujawnianie informacji: MSSF 13
instrumentÓw kapitałowych jednostki wskutek zmiany wielu
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwiercied
lenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń.
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration,
tDueToChangeInMultipleUnobser debit
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sLiabilities

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, zobowi
ązania

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań Ujawnianie informacji: MSSF 13
wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejścio
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxAssets

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach po opodatkowaniu,
aktywa

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej aktywÓw, Powszechna praktyka: MSSF 13
ujęta w innych całkowitych dochodach po opodatkowaniu,
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejścio
wych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obciążenie
podatkowe)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxEntitysOw
nEquityInstruments

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach po opodatkowaniu,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Powszechna praktyka: MSSF 13
Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej własnych
instrumentÓw kapitałowych jednostki, ujęta w innych całko paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
witych dochodach po opodatkowaniu, wskutek zmiany wielu
nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwiercied
lenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń. [Zob.:
przychÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]
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DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxLiabilities

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach po opodatkowaniu,
zobowiązania

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań, Powszechna praktyka: MSSF 13
ujęta w innych całkowitych dochodach po opodatkowaniu,
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejścio
wych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obciążenie
podatkowe)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxAssets

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach przed opodatkowaniem,
aktywa

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej aktywÓw,
ujęta w innych całkowitych dochodach przed opodatkowa
niem, wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych
wejściowych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych
alternatywnych założeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxEntitysOw
nEquityInstruments

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach przed opodatkowaniem,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej własnych
instrumentÓw kapitałowych jednostki, ujęta w innych całko
witych dochodach przed opodatkowaniem, wskutek zmiany
wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxLiabilities

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach przed opodatkowaniem,
zobowiązania

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań,
ujęta w innych całkowitych dochodach przed opodatkowa
niem, wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych
wejściowych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych
alternatywnych założeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym po
opodatkowaniu, aktywa

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej aktywÓw,
ujęta w wyniku finansowym po opodatkowaniu, wskutek
zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym po
opodatkowaniu, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej własnych
instrumentÓw kapitałowych jednostki, ujęta w wyniku finan
sowym po opodatkowaniu, wskutek zmiany wielu nieobser
wowalnych danych wejściowych w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alternatywnych założeń. [Zob.: przy
chÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym po
opodatkowaniu, zobowiązania

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań,
ujęta w wyniku finansowym po opodatkowaniu, wskutek
zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossBefo
reTaxAssets

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym przed
opodatkowaniem, aktywa

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej aktywÓw,
ujęta w wyniku finansowym przed opodatkowaniem, wskutek
zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossBefo
reTaxEntitysOwnEquityInstru
ments

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym przed
opodatkowaniem, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Powszechna praktyka: MSSF 13
Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej własnych
instrumentÓw kapitałowych jednostki, ujęta w wyniku finan paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
sowym przed opodatkowaniem, wskutek zmiany wielu
nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwiercied
lenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń. [Zob.:
przychÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]
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ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossBefo
reTaxLiabilities

Zmniejszenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym przed
opodatkowaniem, zobowi
ązania

Kwota zmniejszenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań,
ujęta w wyniku finansowym przed opodatkowaniem, wskutek
zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRecove X duration,
redInCurrentPeriodRegulatoryDe credit
ferralAccountDebitBalances

Zmniejszenie wynikające
z odzyskania sald w bieżącym
okresie, odroczone salda
debetowe z regulowanej dzia
łalności

Zmniejszenie wartości odroczonych sald debetowych z regulo Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
wanej działalności wynikające z odzyskania sald w bieżącym a) ppkt (ii)
okresie. [Zob.: odroczone salda debetowe z regulowanej
działalności]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRever
sedInCurrentPeriodRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalances

X duration,
debit

Zmniejszenie wynikające
z odwrÓcenia sald w bież
ącym okresie, odroczone salda
kredytowe z regulowanej
działalności

Zmniejszenie wartości odroczonych sald kredytowych z regu Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
lowanej działalności wynikające z odwrÓcenia sald w bież
a) ppkt (ii)
ącym okresie. [Zob.: odroczone salda kredytowe z regulowanej
działalności]

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPaid
ReimbursementRightsAtFairValue

X duration,
credit

Zmniejszenie wynikające
z wypłaconych świadczeń,
prawa do rekompensaty,
w wartości godziwej

Zmniejszenie wartości godziwej praw do rekompensaty wyni Ujawnianie informacji: MSR 19
kające z wypłaconych świadczeń. [Zob.: w wartości godziwej paragraf 141 pkt g)
[member]; prawa do rekompensaty, według wartości godziwej]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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DecreaseThroughClassifiedAsHel X duration,
dForSaleBiologicalAssets
credit

Zmniejszenie wynikające
z zaklasyfikowania jako prze
znaczone do sprzedaży,
aktywa biologiczne

Zmniejszenie wartości aktywÓw biologicznych wynikające
z zaklasyfikowania ich jako przeznaczone do sprzedaży lub
z wchodzenia ich w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej
jako przeznaczona do sprzedaży. [Zob.: grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member];
aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50 pkt c)

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHel X duration,
dForSaleGoodwill
credit

Zmniejszenie wynikające
z zaklasyfikowania jako prze
znaczona do sprzedaży,
wartość firmy

Zmniejszenie wartości firmy wynikające z zaklasyfikowania jej
jako przeznaczona do sprzedaży. [Zob.: wartość firmy; grupy
do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d) ppkt (iv)

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHel X duration,
dForSaleIntangibleAssetsAndGo credit
odwill

Zmniejszenie wynikające
z zaklasyfikowania jako prze
znaczone do sprzedaży,
wartości niematerialne
i wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych i wartości firmy wyni Powszechna praktyka: MSR 38
kające z zaklasyfikowania ich jako przeznaczone do sprzedaży paragraf 118 pkt e) ppkt (ii)
lub z wchodzenia ich w skład grupy do zbycia zaklasyfiko
wanej jako przeznaczona do sprzedaży. [Zob.: grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member];
wartości niematerialne i wartość firmy]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHel X duration,
dForSaleIntangibleAssetsOther
credit
ThanGoodwill

Zmniejszenie wynikające
z zaklasyfikowania jako prze
znaczone do sprzedaży,
wartości niematerialne inne niż
wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych innych niż wartość
firmy wynikające z zaklasyfikowania ich jako przeznaczone do
sprzedaży lub z wchodzenia ich w skład grupy do zbycia
zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży. [Zob.:
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży [member]; wartości niematerialne inne niż wartość
firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DecreaseThroughClassifiedAsHel X duration,
dForSaleInvestmentProperty
credit

Zmniejszenie wynikające
z zaklasyfikowania jako prze
znaczone do sprzedaży, nieru
chomości inwestycyjne

Zmniejszenie wartości nieruchomości inwestycyjnych wyni
kające z zaklasyfikowania ich jako przeznaczone do sprzedaży
lub z wchodzenia ich w skład grupy do zbycia zaklasyfiko
wanej jako przeznaczona do sprzedaży. [Zob.: grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member];
rzeczowe aktywa trwałe; nieruchomości inwestycyjne; grupy
do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (iii)

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHel X duration,
dForSalePropertyPlantAndEquip credit
ment

Zmniejszenie wynikające
z zaklasyfikowania jako prze
znaczona do sprzedaż,
rzeczowe aktywa trwałe

Zmniejszenie wartości rzeczowych aktywÓw trwałych wyni
kające z zaklasyfikowania ich jako przeznaczone do sprzedaży
lub z wchodzenia ich w skład grupy do zbycia zaklasyfiko
wanej jako przeznaczona do sprzedaży. [Zob.: grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member];
rzeczowe aktywa trwałe; grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitio
nExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

Zmniejszenie wynikające
z zaprzestania ujmowania,
ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Zmniejszenie wartości ekspozycji na ryzyko kredytowe
z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji
finansowej wynikające z zaprzestania ujmowania. [Zob.:
ekspozycja na ryzyko kredytowe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji finansowej]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt
c), przykład: MSSF 7 paragraf 35H

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitionFi X duration,
nancialAssets
credit

Zmniejszenie wynikające
z zaprzestania ujmowania,
aktywa finansowe

Zmniejszenie wartości aktywÓw finansowych wynikające
z zaprzestania ujmowania. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt
c), przykład: MSSF 7 paragraf 35H

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
debit

Zmniejszenie wynikające ze
zbycia, odroczone salda
kredytowe z regulowanej
działalności

Zmniejszenie wartości odroczonych sald kredytowych z regu Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
lowanej działalności wynikające ze zbycia. [Zob.: odroczone
a) ppkt (iii)
salda kredytowe z regulowanej działalności]

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountDebitBa
lances

X duration,
credit

Zmniejszenie wynikające ze
zbycia, odroczone salda debe
towe z regulowanej działal
ności

Zmniejszenie wartości bilansu odroczonego salda debetowego
z regulowanej działalności wynikające ze zbycia. [Zob.:
odroczone salda debetowe z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentCon
tractAssets

X duration,
credit

Zmniejszenie wynikające
z odpisu aktualizującego,
aktywa z tytułu umÓw

Zmniejszenie wartości aktywÓw z tytułu umÓw wynikające
z odpisu aktualizującego. [Zob.: aktywa z tytułu umÓw; odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt c)

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentsRe
gulatoryDeferralAccountDebitBa
lances

X duration,
credit

Zmniejszenie wynikające
z odpisu aktualizującego,
odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności

Zmniejszenie wartości bilansu odroczonego salda debetowego
z regulowanej działalności wynikające ze odpisu aktualizują
cego. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości;
odroczone salda debetowe z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryIntangibleAssetsAn
dGoodwill

X duration,
credit

Zmniejszenie wynikające
z utraty kontroli nad jednostką
zależną, wartości niematerialne
i wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnej i wartość firmy wyni
kające z utraty kontroli nad jednostką zależną. [Zob.: wartości
niematerialne i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
credit

Zmniejszenie wynikające
z utraty kontroli nad jednostką
zależną, wartości niematerialne
inne niż wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych innych niż wartość
firmy wynikające z utraty kontroli nad jednostką zależną.
[Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryOtherProvisions

X duration,
debit

Zmniejszenie wynikające
z utraty kontroli nad jednostką
zależną, inne rezerwy

Zmniejszenie wartości innych rezerw wynikające z utraty
kontroli nad jednostką zależną. [Zob.: inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Zmniejszenie wynikające
z utraty kontroli nad jednostką
zależną, rzeczowe aktywa
trwałe

Zmniejszenie wartości rzeczowych aktywÓw trwałych wyni
kające z utraty kontroli nad jednostką zależną. [Zob.: rzeczowe
aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt e)

ifrs-full

DecreaseThroughPerformanceOb X duration,
ligationBeingSatisfiedContractLia debit
bilities

Zmniejszenie na skutek speł
nienia zobowiązania do wyko
nania świadczenia, zobowi
ązania z tytułu umÓw

Zmniejszenie wartości zobowiązań z tytułu umÓw na skutek
spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia. [Zob.:
zobowiązania z tytułu umÓw; zobowiązania do wykonania
świadczenia [member]]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt e)

ifrs-full

DecreaseThroughRightToConside X duration,
rationBecomingUnconditional
credit
ContractAssets

Zmniejszenie wynikające
z prawa do zapłaty, ktÓre
stało się bezwarunkowe,
aktywa z tytułu umÓw

Zmniejszenie wartości aktywÓw z tytułu umÓw wynikające
z prawa do zapłaty, ktÓre stało się bezwarunkowe. [Zob.:
aktywa z tytułu umÓw]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt d)

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLiabi X duration,
litiesIncludedInDisposalGroup
debit
sClassifiedAsHeldForSaleOther
Provisions

Zmniejszenie wynikające
z transferu zobowiązań
wchodzących w skład grup
przeznaczonych do sprzedaży,
zaklasyfikowanych jako utrzy
mywane z przeznaczeniem do
sprzedaży, inne rezerwy

Zmniejszenie wartości innych rezerw wynikające z transferu
tych rezerw do zobowiązań wchodzących w skład grup prze
znaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymy
wane z przeznaczeniem do sprzedaży. [Zob.: inne rezerwy;
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży [member]]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinan
cialAssets

Zmniejszenie wynikające
z odpisu, aktywa finansowe

Zmniejszenie wartości aktywÓw finansowych wynikające
z odpisu. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt
c), przykład: MSSF 7 paragraf 35H

X duration,
credit
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DeductibleTemporaryDifferences
ForWhichNoDeferredTaxAssetIs
Recognised

X instant

Ujemne rÓżnice przejściowe,
w związku z ktÓrymi nie
ujęto składnika aktywÓw
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Kwota ujemnych rÓżnic przejściowych, w związku z ktÓrymi
nie ujęto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnika
aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. [Zob.:
rÓżnice przejściowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt e)

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsFairValue

X instant,
debit

Zagregowany zakładany koszt
inwestycji, w przypadku
ktÓrych zakładany koszt
odpowiada wartości godziwej

Kwota zagregowanego zakładanego kosztu inwestycji
w jednostkach zależnych, wspÓlnych przedsięwzięciach
i jednostkach stowarzyszonych, w przypadku ktÓrych zakła
dany koszt odpowiada wartości godziwej w pierwszym spra
wozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie
z MSSF. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; wspÓlne
przedsięwzięcia [member]; jednostki zależne [member]; inwe
stycje w jednostkach zależnych, wspÓlnych przedsięwzięciach
i jednostkach stowarzyszonych; MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 31 pkt b)

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsPreviousGA
APCarryingAmount

X instant,
debit

Zagregowany zakładany koszt
inwestycji, w przypadku
ktÓrych zakładany koszt
odpowiada poprzedniej
wartości bilansowej ustalonej
zgodnie z wcześniej stosowa
nymi ogÓlnie przyjętymi
zasadami rachunkowości

Kwota zagregowanego zakładanego kosztu inwestycji
w jednostkach zależnych, wspÓlnych przedsięwzięciach
i jednostkach stowarzyszonych, w przypadku ktÓrych zakła
dany koszt odpowiada ich poprzedniej wartości bilansowej
ustalonej zgodnie z wcześniej stosowanymi ogÓlnie przyję
tymi zasadami rachunkowości w pierwszym sprawozdaniu
finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF. [Zob.:
jednostki stowarzyszone [member]; wartość bilansowa [mem
ber]; wspÓlne przedsięwzięcia [member]; wcześniej stosowane
ogÓlnie przyjęte zasady rachunkowości [member]; jednostki
zależne [member]; inwestycje w jednostkach zależnych,
wspÓlnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych;
MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 31 pkt a)

ifrs-full

DefaultFinancialStatementsDate
Member

member

Domyślna data sprawozdania
finansowego [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Data
utworzenia”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt f) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt b) ppkt (i)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DeferredAcquisitionCostsArisin
gFromInsuranceContracts

X instant,
debit

Odroczone koszty akwizycji
wynikające z umÓw ubezpie
czeniowych

Kwota kosztÓw poniesionych przez ubezpieczyciela w celu
sprzedaży, zawarcia i zainicjowania nowej umowy ubezpie
czeniowej, ktÓrej ujmowanie jako koszt zostało odroczone.
[Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 4 paragraf IG39 pkt a) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf IG23
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Przychody przyszłych
okresÓw

Kwota zobowiązania stanowiącego przychÓd, ktÓry został
otrzymany, ale jeszcze nie został zarobiony. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsCur
rent

X instant,
credit

Przychody przyszłych
okresÓw zaklasyfikowane jako
krÓtkoterminowe

Kwota przychodÓw przyszłych okresÓw zaklasyfikowanych
jako krÓtkoterminowe. [Zob.: przychody przyszłych okresÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsNon
current

X instant,
credit

Przychody przyszłych
okresÓw zaklasyfikowane jako
długoterminowe

Kwota przychodÓw przyszłych okresÓw zaklasyfikowanych
jako długoterminowe. [Zob.: przychody przyszłych okresÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
credit

Przychody przyszłych
okresÓw ujęte na dzień prze
jęcia

Kwota przychodÓw przyszłych okresÓw przejętych w ramach
połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia. [Zob.: przychody
przyszłych okresÓw; połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociatedWit
hRegulatoryDeferralAccountBa
lances

X instant,
debit

Składnik aktywÓw z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego powiązany z odroczo
nymi saldami z regulowanej
działalności

Kwota składnika aktywÓw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego powiązanego z odroczonymi saldami z regulo
wanej działalności. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego; odroczone salda z regulowanej dzia
łalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 24, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf B11 pkt b)
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Kwoty przewidziane w przyszłych okresach do odliczenia od
podatku dochodowego ze względu na: a) ujemne rÓżnice
przejściowe; b) przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych
strat podatkowych; oraz c) przeniesienie na kolejny okres
niewykorzystanych ulg podatkowych. [Zob.: rÓżnice
przejściowe [member]; niewykorzystane ulgi podatkowe
[member]; nierozliczone straty podatkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt o), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 56,
ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g) ppkt (i)

ifrs-full

DeferredTaxAssets

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego ujęte na
dzień przejęcia

Kwota aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
przejętych w ramach połączenia jednostek ujęta na dzień
przejęcia. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego; połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtilisatio
nIsDependentOnFutureTaxableP
rofitsInExcessOfProfitsFromRe
versalOfTaxableTemporaryDiffe
rencesAndEntityHasSufferedLos
sInJurisdictionToWhichDeferred
TaxAssetRelates

X instant,
debit

Składnik aktywÓw z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego, gdy jego realizacja
jest uzależniona od nadwyżki
przyszłego dochodu do
opodatkowania nad dochodem
wynikającym z odwrÓcenia
się dotychczasowych dodat
nich rÓżnic przejściowych
oraz jednostka gospodarcza
poniosła stratę w systemie
podatkowym, ktÓrego dotyczy
składnik aktywÓw z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego

Kwota składnika aktywÓw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, gdy: a) realizacja aktywÓw z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego jest uzależniona od nadwyżki
przyszłego dochodu do opodatkowania nad dochodem wyni
kającym z odwrÓcenia się dotychczasowych dodatnich rÓżnic
przejściowych; oraz b) jednostka gospodarcza poniosła stratę
w bieżącym albo poprzedzającym okresie w systemie podat
kowym, ktÓrego dotyczy składnik aktywÓw z tytułu odro
czonego podatku dochodowego. [Zob.: rÓżnice przejściowe
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 82

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
i rezerwy z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego
[abstract]
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Etykieta dokumentacji

Referencje

DeferredTaxExpenseArisingFrom X duration,
WritedownOrReversalOfWrite
debit
downOfDeferredTaxAsset

Obciążenie z tytułu podatku
odroczonego spowodowane
częściowym odpisaniem lub
odwrÓceniem odpisÓw
aktywÓw z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego

Kwota obciążenia z tytułu podatku odrodzonego spowodowa Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt g)
nego częściowym odpisaniem lub odwrÓceniem poprzednich
odpisÓw aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

PrzychÓd (obciążenie) z tytułu
odroczonego podatku

Kwota obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego)
dotyczącego zmian rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego i aktywÓw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego; rezerwy z tytułu odroczonego podatku docho
dowego]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g) ppkt (ii)

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAb
stract

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration

PrzychÓd (obciążenie) z tytułu
odroczonego podatku ujęte
w wyniku finansowym

Kwota obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego)
dotyczącego zmian rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego i aktywÓw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, ujęta w wyniku finansowym. [Zob.: aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego; przychÓd
(obciążenie) z tytułu odroczonego podatku; rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g) ppkt (ii)

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRela
tingToOriginationAndReversalOf
TemporaryDifferences

X duration,
debit

Obciążenie z tytułu podatku
odroczonego (przychodu
z tytułu podatku odroczonego)
dotyczące powstania i odwrÓ
cenia się rÓżnic przejściowych

Kwota obciążenia z tytułu podatku odroczonego lub przy
chodu z tytułu podatku odroczonego dotyczącego powstania
i odwrÓcenia się rÓżnic przejściowych. [Zob.: rÓżnice
przejściowe [member]; przychÓd (obciążenie) z tytułu odro
czonego podatku]

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt c)

X duration,
debit

PrzychÓd (obciążenie) z tytułu
odroczonego podatku [abs
tract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DeferredTaxExpenseIncomeRela
tingToTaxRateChangesOrImposi
tionOfNewTaxes

X duration,
debit

Obciążenie z tytułu podatku
odroczonego (przychÓd
z tytułu podatku odroczonego)
dotyczące zmian stawek
podatkowych lub nałożenia
nowych podatkÓw

Kwota obciążenia z tytułu podatku odroczonego lub przy
chodu z tytułu podatku odroczonego dotyczącego zmian
stawek podatkowych lub nałożenia nowych podatkÓw. [Zob.:
przychÓd (obciążenie) z tytułu odroczonego podatku]

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt d)

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Kwoty podatku dochodowego wymagające zapłaty w przy
szłych okresach w związku z występowaniem dodatnich
rÓżnic przejściowych. [Zob.: rÓżnice przejściowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt o)

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabili
tiesArisingFromContractsWithin
ScopeOfIFRS4AndNonderivati
veInvestmentContracts

X instant,
credit

Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego od
zobowiązań wynikających
z umÓw objętych zakresem
MSSF 4 oraz umÓw inwesty
cyjnych niebędących instru
mentami pochodnymi

Kwota rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od
zobowiązań wynikających z umÓw objętych zakresem MSSF
4 oraz umÓw inwestycyjnych niebędących instrumentami
pochodnymi. [Zob.: rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego]

Przykład: MSSF 4 paragraf 20E
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego ujęte na
dzień przejęcia

Kwota rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
przejętych w ramach połączenia jednostek ujęta na dzień
przejęcia. [Zob.: rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego; połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant,
credit

Rezerwa (składnik aktywÓw)
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Kwota rezerw lub aktywÓw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego; aktywa z tytułu odroczonego podatku docho
dowego]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g) ppkt (i)

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssociated
WithRegulatoryDeferralAccount
Balances

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego powi
ązana z odroczonymi saldami
z regulowanej działalności

Kwota rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
powiązanej z odroczonymi saldami z regulowanej działalności.
[Zob.: rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
odroczone salda z regulowanej działalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 24, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf B11 pkt b)

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItemsChar X duration
gedOrCreditedDirectlyToEquity

Odroczony podatek docho
dowy dotyczący pozycji
zwiększających (zmniejszaj
ących) bezpośrednio kapitał
własny

Kwota odroczonego podatku dochodowego dotyczącego
pozycji zwiększających (zmniejszających) bezpośrednio kapitał
własny. [Zob.: przychÓd (obciążenie) z tytułu odroczonego
podatku]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt a)

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPre
sentValue

X instant,
credit

Zobowiązanie z tytułu
określonych świadczeń,
według wartości bieżącej

Wartość bieżąca – niepomniejszona o aktywa programu
świadczeń – przewidywanych przyszłych płatności, ktÓrych
dokonanie wymagane jest do wywiązania się z zobowiązań
wynikających z pracy wykonywanej przez pracownikÓw
w okresie bieżącym i w okresach ubiegłych. [Zob.: aktywa
programu, w wartości godziwej]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 57 pkt a)

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Programy określonych świad
czeń [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 138
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DefinedBenefitPlansMember

member

Programy określonych świad
czeń [member]

Element ten oznacza programy świadczeń po okresie zatrud
nienia inne niż programy określonych składek. Programy
określonych składek to programy świadczeń po okresie
zatrudnienia, zgodnie z ktÓrymi jednostka wpłaca składki
w ustalonej wysokości do odrębnego podmiotu (funduszu)
i nie będzie ciążył na niej prawny ani zwyczajowo oczekiwany
obowiązek zapłacenia dodatkowych składek, jeśli fundusz nie
będzie posiadał aktywÓw w wysokości wystarczającej do
zapłaty wszystkich świadczeń pracowniczych, dotyczących
pracy wykonanej przez pracownika w okresie bieżącym
i w okresach ubiegłych. Element ten stanowi rÓwnież stan
dardową wartość dla osi „Programy określonych świadczeń”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 138

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherThan
MultiemployerPlansStatePlan
sAndPlansThatShareRisksBetwee
nEntitiesUnderCommonControl
Member

member

Programy określonych świad
czeń inne niż wielozakładowe
programy świadczeń,
programy państwowe
i programy, w ktÓrych ryzyko
jest dzielone między rÓżnymi
jednostkami znajdującymi się
pod wspÓlną kontrolą [mem
ber]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń inne niż
wielozakładowe programy świadczeń, programy państwowe
i programy, w ktÓrych ryzyko jest dzielone między rÓżnymi
jednostkami znajdującymi się pod wspÓlną kontrolą. [Zob.:
programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 138

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatShareRis member
ksBetweenEntitiesUnderCommon
ControlMember

Programy określonych świad
czeń, w ktÓrych ryzyko jest
dzielone między rÓżnymi
jednostkami znajdującymi się
pod wspÓlną kontrolą [mem
ber]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń,
w ktÓrych ryzyko jest dzielone między rÓżnymi jednostkami
znajdującymi się pod wspÓlną kontrolą, takimi jak jednostka
dominująca i jej jednostki zależne. [Zob.: programy określo
nych świadczeń [member]; jednostki zależne [member];
jednostka dominująca [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 149
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DepartureFromRequirementOfIF
RSAxis

axis

Odstąpienie od wymogu
zawartego w MSSF [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 20 pkt d)

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Depozyty bankÓw

Kwota posiadanych przez jednostkę zobowiązań depozyto
wych bankÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Depozyty klientÓw

Kwota posiadanych przez jednostkę zobowiązań depozyto
wych klientÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbstract

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

Kwota kosztÓw umorzenia, kosztÓw amortyzacji i odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrÓcenia odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętych w wyniku
finansowym. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrÓcenie odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku
finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
LossAbstract

Depozyty klientÓw [abstract]

Umorzenie, amortyzacja
i odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości (odwrÓcenie
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) ujęte
w wyniku finansowym

Umorzenie, amortyzacja
i odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości (odwrÓcenie
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) ujęte
w wyniku finansowym [abs
tract]
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X duration,
debit

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationEx
pense

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationEx
penseAbstract

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

ifrs-full

DepreciationExpense

ifrs-full

ifrs-full

X duration,
debit

Etykieta

Kwota umorzenia i amorty
zacji

Etykieta dokumentacji

Referencje

Wysokość kosztÓw umorzenia i amortyzacji. Umorzenie
i amortyzacja to systematyczne rozłożenie wartości
podlegającej amortyzacji na przestrzeni okresu użytkowania
aktywÓw.

Przykład: MSR 1 paragraf 102,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 104, ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B13
pkt d), ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 23 pkt e),
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 28 pkt e)

Umorzenie, aktywa biolo
giczne

Kwota umorzenia ujęta w odniesieniu do aktywÓw biolo
gicznych. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; aktywa
biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 55 pkt c)

X duration,
debit

Koszty umorzenia

Kwota kosztÓw umorzenia. Deprecjacja jest systematycznym
rozłożeniem wartości podlegającej amortyzacji na przestrzeni
okresu użytkowania rzeczowych aktywÓw trwałych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

DepreciationInvestmentProperty

X duration

Umorzenie, nieruchomości
inwestycyjne

Kwota umorzenia ujęta w odniesieniu do nieruchomości
Ujawnianie informacji: MSR 40
inwestycyjnych. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; nieru paragraf 79 pkt d) ppkt (iv),
ujawnianie informacji: MSR 40
chomości inwestycyjne]
paragraf 76

DepreciationMethodBiologicalAs
setsAtCost

text

Metoda umorzenia, aktywa
biologiczne, w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia

Metoda umorzenia stosowana w odniesieniu do aktywÓw
biologicznych wycenianych według ich ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz
o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
[Zob.: aktywa biologiczne]

Kwota umorzenia i amorty
zacji [abstract]
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Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt d)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DepreciationMethodInvestmen
tPropertyCostModel

text

Metoda umorzenia, nierucho
mości inwestycyjne, model
oparty na cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia

Metoda umorzenia stosowana w odniesieniu do nieruchomości
inwestycyjnych wycenianych przy użyciu modelu opartego na
cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. [Zob.: nieruchomości
inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 79 pkt a)

ifrs-full

DepreciationMethodPropertyPlan
tAndEquipment

text

Metoda umorzenia, rzeczowe
aktywa trwałe

Metoda umorzenia stosowana w odniesieniu do rzeczowych
aktywÓw trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt b)

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAndE
quipment

X duration

Umorzenie, rzeczowe aktywa
trwałe

Kwota umorzenia rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.:
kwota umorzenia i amortyzacji; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (vii),
ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 75 pkt a)

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAsset
sAtCost

X.XX
duration

Stawka amortyzacji, aktywa
biologiczne, w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia

Stawka amortyzacji stosowana w odniesieniu do aktywÓw
biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt e)

ifrs-full

DepreciationRateInvestmentPro
pertyCostModel

X.XX
duration

Stawka amortyzacji, nierucho
mości inwestycyjne, model
oparty na cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia

Stawka amortyzacji stosowana w odniesieniu do nierucho
mości inwestycyjnych. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 79 pkt b)

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlantAn X.XX
dEquipment
duration

Stawka amortyzacji, rzeczowe
aktywa trwałe

Stawka amortyzacji stosowana w odniesieniu do rzeczowych
aktywÓw trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt c)

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

Umorzenie, aktywa z tytułu
prawa do użytkowania

Kwota umorzenia aktywÓw z tytułu prawa do użytkowania.
[Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; aktywa z tytułu prawa
do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt a)

X duration
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Pochodne aktywa finansowe

Kwota aktywÓw finansowych zaklasyfikowanych jako instru Powszechna praktyka: MSR 1
menty pochodne. [Zob.: aktywa finansowe; instrumenty
paragraf 55
pochodne [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHel
dForHedging

X instant,
debit

Pochodne aktywa finansowe
Kwota pochodnych aktywÓw finansowych utrzymywanych
utrzymywane w celach zabez w celach zabezpieczenia. [Zob.: pochodne aktywa finansowe]
pieczenia

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHel
dForTrading

X instant,
debit

Pochodne aktywa finansowe
przeznaczone do obrotu

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Pochodne zobowiązania finan Kwota zobowiązań finansowych zaklasyfikowanych jako
sowe
instrumenty pochodne. [Zob.: aktywa finansowe; instrumenty
pochodne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHel
dForHedging

X instant,
credit

Pochodne zobowiązania finan Kwota pochodnych zobowiązań finansowych utrzymywanych
w celach zabezpieczenia. [Zob.: pochodne zobowiązania
sowe utrzymywane w celach
finansowe]
zabezpieczenia

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHel
dForTrading

X instant,
credit

Pochodne zobowiązania finan Kwota pochodnych zobowiązań finansowych przeznaczonych Powszechna praktyka: MSR 1
sowe przeznaczone do obrotu do obrotu. [Zob.: pochodne zobowiązania finansowe; zobowi paragraf 55
ązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy spełniające definicję przeznaczonych do obrotu]

Kwota pochodnych aktywÓw finansowych przeznaczonych do
obrotu. [Zob.: pochodne aktywa finansowe; aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesUn
discountedCashFlows

X instant,
credit

Pochodne zobowiązania finan Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
sowe, niezdyskontowane prze nych związanych z pochodnymi zobowiązaniami finansowymi.
[Zob.: pochodne zobowiązania finansowe]
pływy pieniężne

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 39 pkt b)

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromAssetsBac
kingContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeInves
tmentContracts

X instant,
credit

instrumenty pochodne będące
zobowiązaniami stosowane
w celu ograniczenia ryzyka
wynikającego z aktywÓw, na
ktÓrych oparte są umowy
objęte zakresem MSSF 4 oraz
umowy inwestycyjne
niebędące instrumentami
pochodnymi

Kwota instrumentÓw pochodnych będących zobowiązaniami
stosowanych w celu ograniczenia ryzyka wynikającego
z aktywÓw, na ktÓrych oparte są umowy objęte zakresem
MSSF 4 oraz umowy inwestycyjne niebędące instrumentami
pochodnymi. [Zob.: instrumenty pochodne [member]]

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS4AndNon
derivativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Instrumenty pochodne będące
zobowiązaniami stosowane
w celu ograniczenia ryzyka
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 4 oraz
umÓw inwestycyjnych
niebędących instrumentami
pochodnymi

Kwota instrumentÓw pochodnych będących zobowiązaniami
Przykład: MSSF 4 paragraf 20E
stosowanych w celu ograniczenia ryzyka wynikającego
pkt c) – data wygaśnięcia:
z umÓw objętych zakresem MSSF 4 oraz umÓw inwestycyj 01.01.2021
nych niebędących instrumentami pochodnymi. [Zob.: instru
menty pochodne [member]]

ifrs-full

DerivativesAmountContributedTo X instant,
FairValueOfPlanAssets
debit

Instrumenty pochodne, kwota
przypadająca na wartość
godziwą aktywÓw programu

Kwota, jaką instrumenty pochodne wnoszą do wartości
godziwej aktywÓw programu określonych świadczeń. [Zob.:
aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych
świadczeń [member]; instrumenty pochodne [member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf 20E
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt e)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DerivativesMember

member

Instrumenty pochodne [mem
ber]

Element ten oznacza instrumenty finansowe lub inne kontrakty
objęte zakresem MSSF 9, posiadające wszystkie trzy poniższe
cechy: a) ich wartość zmienia się wraz ze zmianą określonej
stopy procentowej, ceny instrumentu finansowego, ceny
towaru, kursu walutowego, indeksu ceny lub stÓp, ratingu
kredytowego lub indeksu kredytowego czy też innej zmiennej,
przy założeniu, że w przypadku zmiennej niefinansowej
zmienna ta nie jest specyficzna dla strony kontraktu (czasami
zwana „instrumentem bazowym”); b) nie wymagają żadnej
początkowej inwestycji netto lub wymagają początkowej
inwestycji netto mniejszej niż byłaby wymagana dla innych
rodzajÓw kontraktÓw, dla ktÓrych oczekuje się podobnych
reakcji na zmiany czynnikÓw rynkowych; c) ich rozliczenie
nastąpi w przyszłości. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa
[member]]

Przykład:
przykład:
przykład:
przykład:

MSSF 13 paragraf IE60,
MSSF 13 paragraf 94,
MSSF 7 paragraf IG40B,
MSSF 7 paragraf 6

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmoun
tOfIntangibleAssetsMaterialToEn
tity

text

Opis wartości niematerialnych
istotnych dla jednostki

Opis wartości niematerialnych istotnych dla sprawozdań
finansowych jednostki. [Zob.: wartości niematerialne inne niż
wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt b)

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmoun
tOfIntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

text

Opis wartości niematerialnych Opis wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użyt
o nieokreślonym okresie użyt kowania umożliwiający ocenę nieokreślonego okresu użytko
kowania umożliwiający ocenę wania. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]
nieokreślonego okresu użytko
wania

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

DescriptionOfAccountingForTran text
sactionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAssum
ptionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Assets

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis sposobu, w jaki jednostka przejmująca rozliczyła trans
akcję ujmowaną odrębnie od nabycia aktywÓw i przejęcia
zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt l) ppkt (ii)

text

Opis decyzji podjętej
w ramach zasad (polityki)
rachunkowości o zastosowaniu
wyjątku, o ktÓrym mowa
w paragrafie 48 MSSF 13,
aktywa

Opis faktu, że jednostka podjęła decyzję w ramach zasad
(polityki) rachunkowości o zastosowaniu wyjątku, o ktÓrym
mowa w paragrafie 48 MSSF 13, w odniesieniu do aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 96

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Liabilities

text

Opis decyzji podjętej
w ramach zasad (polityki)
rachunkowości o zastosowaniu
wyjątku, o ktÓrym mowa
w paragrafie 48 MSSF 13,
zobowiązania

Opis faktu, że jednostka podjęła decyzję w ramach zasad
(polityki) rachunkowości o zastosowaniu wyjątku, o ktÓrym
mowa w paragrafie 48 MSSF 13, w odniesieniu do zobowi
ązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForAvailableforsaleFinancialAs
setsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do aktywÓw finansowych dostępnych do sprzedaży. [Zob.:
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBiologicalAssetsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
aktywÓw biologicznych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do aktywÓw biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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Opis rozliczania transakcji
ujmowanej odrębnie od
nabycia aktywÓw i przejęcia
zobowiązań w ramach
połączenia jednostek

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingCostsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
kosztÓw finansowania
zewnętrznego [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do odsetek oraz innych kosztÓw ponoszonych przez jednostkę
w związku z pożyczeniem środkÓw finansowych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
pożyczek [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsAndGo
odwillExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
połączeń jednostek i wartości
firmy [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do połączeń jednostek i wartości firmy. [Zob.: połączenia
jednostek [member]; wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsExpla
natory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
połączeń jednostek [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do połączeń jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCashFlowsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
przepływÓw pieniężnych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do przepływÓw pieniężnych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCollateralExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
zabezpieczenia [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do zabezpieczenia.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForConstructionInProgressExpla
natory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
budowy w trakcie realizacji
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do budowy w trakcie realizacji. [Zob.: budowa w trakcie
realizacji]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
zobowiązań warunkowych
i aktywÓw warunkowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do zobowiązań warunkowych i aktywÓw warunkowych.
[Zob.: zobowiązania warunkowe [member]; opis charakteru
aktywÓw warunkowych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerAcquisitionCostsEx
planatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
kosztÓw pozyskania klientÓw
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do kosztÓw związanych z pozyskaniem klientÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerLoyaltyProgramme
sExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
konsumenckich programÓw
lojalnościowych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do konsumenckich programÓw lojalnościowych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDecommissioningRestoratio
nAndRehabilitationProvisionsEx
planatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
rezerw na likwidację, rekulty
wację oraz na naprawę środo
wiska [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do rezerw na likwidację, rekultywację oraz na naprawę
środowiska. [Zob.: rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji
oraz na koszty naprawy środowiska]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContractsEx
planatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
odroczonych kosztÓw akwi
zycji wynikających z umÓw
ubezpieczeniowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do odroczonych kosztÓw akwizycji wynikających z umÓw
ubezpieczeniowych. [Zob.: odroczone koszty akwizycji wyni
kające z umÓw ubezpieczeniowych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredIncomeTaxExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
odroczonego podatku docho
dowego [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: przychÓd
(obciążenie) z tytułu odroczonego podatku]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDepreciationExpenseExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
kosztÓw umorzenia [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do kosztÓw umorzenia. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerecognitionOfFinancialIn
strumentsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
wyłączenia instrumentÓw
finansowych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do wyłączenia instrumentÓw finansowych. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstrumen
tsAndHedgingExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
pochodnych instrumentÓw
finansowych i zabezpieczenia
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do pochodnych instrumentÓw finansowych i zabezpieczenia.
[Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]; instrumenty
pochodne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstrumen
tsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
pochodnych instrumentÓw
finansowych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do pochodnych instrumentÓw finansowych. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]; instrumenty pochodne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscontinuedOperationsExpla
natory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
działalności zaniechanej [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do działalności zaniechanej. [Zob.: działalność zaniechana
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscountsAndRebatesExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
opustÓw handlowych
i rabatÓw [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do opustÓw handlowych i rabatÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDividendsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
dywidend [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do dywidend. Dywidendy to rozdzielenie zyskÓw pomiędzy
posiadaczy inwestycji kapitałowych proporcjonalnie do ich
stanu posiadania poszczegÓlnych rodzajÓw kapitału.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEarningsPerShareExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
zysku przypadającego na jedną
akcję [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do zysku przypadającego na jedną akcję.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmissionRightsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
praw do emisji [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do praw do emisji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmployeeBenefitsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
świadczeń pracowniczych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do świadczeń pracowniczych. Świadczenia pracownicze to
wszystkie formy świadczeń jednostki oferowanych w zamian
za pracę wykonaną przez pracownikÓw lub z tytułu
rozwiązania stosunku pracy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEnvironmentRelatedExpense
Explanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
kosztÓw związanych ze
środowiskiem [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do kosztÓw związanych ze środowiskiem.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExceptionalItemsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
pozycji wyjątkowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do pozycji wyjątkowych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExpensesExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
kosztÓw [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do kosztÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExplorationAndEvaluationEx
penditures

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
nakładÓw na poszukiwanie
i ocenę zasobÓw mineralnych
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do aktywÓw z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw mine
ralnych. [Zob.: aktywa z tytułu poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 24 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFairValueMeasurementExpla
natory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
ustalania wartości godziwej
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do wyceny wartości godziwej. [Zob.: w wartości godziwej
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFeeAndCommissionInco
meAndExpenseExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
przychodÓw i kosztÓw
z tytułu opłat i prowizji [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do przychodÓw i kosztÓw z tytułu opłat i prowizji. [Zob.:
przychody (koszty) z tytułu opłat i prowizji]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceCostsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
kosztÓw finansowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do kosztÓw finansowych. [Zob.: koszty finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceIncomeAndCostsEx
planatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
kowości w odniesieniu do
do przychodÓw i kosztÓw finansowych. [Zob.: przychody
przychodÓw i kosztÓw finan (koszty) finansowe]
sowych [text block]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialAssetsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
aktywÓw finansowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do aktywÓw finansowych. [Zob.: aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialGuaranteesExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
gwarancji finansowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do gwarancji finansowych. [Zob.: gwarancje [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
instrumentÓw finansowych
wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do instrumentÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; instrumenty finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
instrumentÓw finansowych
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do instrumentÓw finansowych. [Zob.: instrumenty finansowe,
klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialLiabilitiesExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
zobowiązań finansowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do zobowiązań finansowych. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForForeignCurrencyTranslatio
nExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
przeliczania na walutę obcą
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do przeliczania na walutę obcą.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFranchiseFeesExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
opłat z tytułu franchisingu
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do opłat z tytułu franchisingu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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Etykieta dokumentacji
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForFunctionalCurrencyExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
waluty funkcjonalnej [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do waluty podstawowego środowiska gospodarczego,
w ktÓrym działa jednostka.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGoodwillExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
wartości firmy [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do wartości firmy. [Zob.: wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGovernmentGrants

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
dotacji rządowych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do dotacji rządowych, łącznie z podaniem metod prezentacji
przyjętych w sprawozdaniu finansowym. [Zob.: rząd [mem
ber]; dotacje rządowe]

Ujawnianie informacji: MSR 20
paragraf 39 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHedgingExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
zabezpieczenia [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do zabezpieczenia.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHeldtomaturityInvestmentsEx
planatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
inwestycji utrzymywanych do
terminu wymagalności [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do inwestycji utrzymywanych do upływu terminu wymagal
ności. [Zob.: inwestycje utrzymywane do terminu wymagal
ności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfAssetsExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
utraty wartości aktywÓw [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do utraty wartości aktywÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfFinancialAsset
sExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
utraty wartości aktywÓw
finansowych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do utraty wartości aktywÓw finansowych. [Zob.: aktywa
finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfNonfinancialAs
setsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
utraty wartości aktywÓw
niefinansowych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do utraty wartości aktywÓw niefinansowych. [Zob.: aktywa
finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIncomeTaxExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
podatku dochodowego [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do podatku dochodowego.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInsuranceContracts

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
umÓw ubezpieczenia oraz
powiązanych z nimi skład
nikÓw aktywÓw, zobowiązań,
przychodÓw i kosztÓw [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do umÓw ubezpieczenia oraz powiązanych z nimi składnikÓw
aktywÓw, zobowiązań, przychodÓw i kosztÓw. [Zob.: rodzaje
umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 4 paragraf 37
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsAndGoodwil
lExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
wartości niematerialnych
i wartości firmy [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do wartości niematerialnych i wartości firmy. [Zob.: wartości
niematerialne i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsOtherThanGo
odwillExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
wartości niematerialnych
innych niż wartość firmy [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do wartości niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInterestIncomeAndExpenseEx
planatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
przychodÓw i kosztÓw
z tytułu odsetek [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do przychodÓw i kosztÓw z tytułu odsetek.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociates

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
inwestycji w jednostkach
stowarzyszonych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociatesAndJo
intVenturesExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
inwestycji w jednostkach
stowarzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięciach [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięciach. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member];
wspÓlne przedsięwzięcia [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentPropertyExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
nieruchomości inwestycyjnych
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do nieruchomości inwestycyjnych. [Zob.: nieruchomości
inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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Etykieta
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsInJointVentures

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
inwestycji we wspÓlnych
przedsięwzięciach [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do inwestycji we wspÓlnych przedsięwzięciach. [Zob.:
wspÓlne przedsięwzięcia [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsOtherThanInves
tmentsAccountedForUsingEquity
MethodExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
inwestycji innych niż inwe
stycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do inwestycji innych niż inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności. [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności; inwestycje inne niż inwestycje
rozliczane zgodnie z metodą praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIssuedCapitalExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
wyemitowanego kapitału
podstawowego [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do wyemitowanego kapitału podstawowego. [Zob.: wyemito
wany kapitał podstawowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForLeasesExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
leasingu [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do leasingu. Umowa leasingowa jest to umowa, na mocy
ktÓrej w zamian za opłatę lub serie opłat leasingodawca
przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego
składnika aktywÓw przez uzgodniony okres.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
text block
ForLoansAndReceivablesExplana
tory

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
pożyczek i należności [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do pożyczek i należności. [Zob.: pożyczki i należności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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Etykieta dokumentacji
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForMeasuringInventories

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
wyceny zapasÓw [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do wyceny zapasÓw. [Zob.: zapasy]

Ujawnianie informacji: MSR 2
paragraf 36 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningAssetsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
aktywÓw gÓrniczych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do aktywÓw gÓrniczych. [Zob.: aktywa gÓrnicze]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningRightsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
praw gÓrniczych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do praw gÓrniczych. [Zob.: prawa gÓrnicze [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForNoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leAndDiscontinuedOperationsEx
planatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
aktywÓw trwałych lub grup
do zbycia zaklasyfikowanych
jako przeznaczone do sprze
daży oraz działalności zanie
chanej [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do aktywÓw trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych
jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalności zaniechanej.
[Zob.: działalność zaniechana [member]; aktywa trwałe lub
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForNoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Explanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
aktywÓw trwałych lub grup
do zbycia zaklasyfikowanych
jako przeznaczone do sprze
daży [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do aktywÓw trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych
jako przeznaczone do sprzedaży. [Zob.: aktywa trwałe lub
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForOffsettingOfFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
kompensowania instrumentÓw
finansowych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do kompensowania instrumentÓw finansowych. [Zob.: instru
menty finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOilAndGasAssetsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
zasobÓw ropy naftowej i gazu
ziemnego [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do zasobÓw ropy naftowej i gazu ziemnego. [Zob.: zasoby
ropy naftowej i gazu ziemnego]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProgrammingAssetsExplana
tory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
aktywÓw związanych
z programowaniem [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do aktywÓw związanych z programowaniem. [Zob.: aktywa
związane z programowaniem]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForPropertyPlantAndEquipmen
tExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
rzeczowych aktywÓw trwa
łych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProvisionsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
rezerw [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do rezerw. [Zob.: rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReclassificationOfFinancialIn
strumentsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
przeklasyfikowania instru
mentÓw finansowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do przeklasyfikowania instrumentÓw finansowych. [Zob.:
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognisingDifferenceBetwe
enFairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUsin
gValuationTechniqueExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
ujmowania w wyniku finan
sowym rÓżnicy między
wartością godziwą
w momencie początkowego
ujęcia a ceną transakcyjną
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do ujmowania w wyniku finansowym rÓżnicy między
wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną
transakcyjną w celu odzwierciedlenia zmiany czynnikÓw
(w tym czasu), ktÓre uczestnicy rynku uwzględniliby przy
wycenie składnika aktywÓw lub zobowiązania. [Zob.: instru
menty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 28 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognitionOfRevenue

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
ujmowania przychodÓw [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do ujmowania przychodÓw. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRegulatoryDeferralAccoun
tsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
regulacyjnych rozliczeń
międzyokresowych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych. [Zob.: odro
czone salda z regulowanej działalności [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReinsuranceExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
reasekuracji [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do reasekuracji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
text block
ForRepairsAndMaintenanceExpla
natory

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
konserwacji i naprawy [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do konserwacji i naprawy. [Zob.: koszty konserwacji
i naprawy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRepurchaseAndReverseRepur
chaseAgreementsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
umÓw z udzielonym przyrze
czeniem odkupu i umÓw
z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do umÓw z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i umÓw
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForResearchAndDevelopmentEx
penseExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
nakładÓw na prace badawcze
i rozwojowe [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do nakładÓw na prace badawcze i rozwojowe. [Zob.: nakłady
na prace badawcze i rozwojowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRestrictedCashAndCashEqui
valentsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
środkÓw pieniężnych i ekwi
walentÓw środkÓw pienięż
nych podlegających ograni
czeniom [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do środkÓw pieniężnych i ekwiwalentÓw środkÓw pienięż
nych podlegających ograniczeniom. [Zob.: środki pieniężne
i ekwiwalenty środkÓw pieniężnych podlegające ogranicze
niom]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSegmentReportingExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
sprawozdawczości dotyczącej
segmentÓw działalności [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do sprawozdawczości dotyczącej segmentÓw działalności.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForServiceConcessionArrange
mentsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
umÓw na usługi koncesjono
wane [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do umÓw na usługi koncesjonowane. [Zob.: umowy na usługi
koncesjonowane [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSharebasedPaymentTransac
tionsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
transakcji płatności w formie
akcji [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do transakcji, w ktÓrych jednostka: a) otrzymuje dobra lub
usługi od dostawcy tych dÓbr lub usług (w tym pracownika)
na podstawie umowy dotyczącej płatności w formie akcji; lub
b) zaciąga zobowiązanie do rozliczenia transakcji z dostawcą
na podstawie umowy dotyczącej płatności w formie akcji,
podczas gdy inna jednostka należąca do grupy kapitałowej
otrzymuje dobra lub usługi. [Zob.: umowa dotycząca płatności
w formie akcji [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForStrippingCostsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
kosztÓw usuwania nadkładu
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do kosztÓw usuwania odpadÓw ponoszonych w działalności
gÓrniczej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSubsidiariesExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
jednostek zależnych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do jednostek zależnych. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

text block
DescriptionOfAccountingPolicy
ForTaxesOtherThanIncomeTaxEx
planatory

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
podatkÓw innych niż podatek
dochodowy [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do podatkÓw innych niż podatek dochodowy. [Zob.: obci
ążenie podatkowe inne niż obciążenia z tytułu podatku
dochodowego]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTerminationBenefits

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
świadczeń z tytułu
rozwiązania stosunku pracy
[text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy. [Zob.:
koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherPayablesExpla
natory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
zobowiązań z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych
zobowiązań [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań. [Zob.: zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
text block
ForTradeAndOtherReceivablesEx
planatory

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych
należności [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności. [Zob.: należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
text block
ForTradingIncomeAndExpenseEx
planatory

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
dochodÓw i kosztÓw z tytułu
obrotu [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do dochodÓw i kosztÓw z tytułu obrotu. [Zob.: dochody
(koszty) z tytułu obrotu)]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithNoncontrol
lingInterestsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
kowości w odniesieniu do
do transakcji związanych z udziałami niekontrolującymi.
transakcji związanych z udzia [Zob.: udziały niekontrolujące]
łami niekontrolującymi [text
block]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithRelatedPar
tiesExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
transakcji z podmiotami
powiązanymi [text block]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do transakcji z podmiotami powiązanymi. [Zob.: podmioty
powiązane [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTreasurySharesExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
udziałÓw/akcji własnych [text
block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do udziałÓw/akcji własnych. [Zob.: udziały/akcje własne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForWarrantsExplanatory

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
warrantÓw [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki w odniesieniu
do warrantÓw. Warranty są instrumentami finansowymi, ktÓre
dają posiadaczowi prawo do zakupu akcji zwykłych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ToDetermineComponentsOfCas
hAndCashEquivalents

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości w odniesieniu do
ustalania komponentÓw
środkÓw pieniężnych i ekwi
walentÓw środkÓw pienięż
nych [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości jednostki stosowanych
Ujawnianie informacji: MSR 7
w celu ustalenia komponentÓw środkÓw pieniężnych i ekwi paragraf 46
walentÓw środkÓw pieniężnych. [Zob.: środki pieniężne
i ekwiwalenty środkÓw pieniężnych]

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

text

Opis jednostki przejmowanej

Opis przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, nad ktÓrymi
jednostka przejmująca obejmuje kontrolę w wyniku połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionOfAsset text
sByAssumingDirectlyRelatedLia
bilitiesOrByMeansOfLease

Opis nabycia aktywÓw
w drodze przejęcia
bezpośrednio powiązanych
z nimi zobowiązań lub za
pomocą leasingu

Opis nabycia aktywÓw w drodze niepieniężnego przejęcia
bezpośrednio powiązanych z nimi zobowiązań albo za pomocą
leasingu.

Przykład: MSR 7 paragraf 44 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAcquisitionOfEnti
tyByMeansOfEquityIssue

text

Opis przejęcia jednostki za
pomocą emisji kapitałowej

Opis niepieniężnego przejęcia jednostki za pomocą emisji
kapitałowej.

Przykład: MSR 7 paragraf 44 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMultiem
ployerOrStatePlanOnEntitysWit
hdrawalFromPlan

text

Opis uzgodnionego przypi
sania niedoboru lub nadwyżki
z programu wielozakładowego
lub państwowego z tytułu
wycofania się jednostki
z programu

Opis wszelkiego uzgodnionego przypisania niedoboru lub
nadwyżki z tytułu wycofania się jednostki z wielozakładowego
lub państwowego programu określonych świadczeń. [Zob.:
wielozakładowe programy określonych świadczeń [member];
państwowe programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 148 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMultiem
ployerOrStatePlanOnWindupOf
Plan

text

Opis uzgodnionego przypi
sania niedoboru lub nadwyżki
z programu wielozakładowego
lub państwowego z tytułu
likwidacji programu

Opis wszelkiego uzgodnionego przypisania niedoboru lub
nadwyżki z tytułu likwidacji wielozakładowego lub państwo
wego programu określonych świadczeń. [Zob.: wielozakła
dowe programy określonych świadczeń [member]; państwowe
programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 148 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfAsset
sLiabilitiesEquityInterestsOrItem
sOfConsiderationForWhichInitia
lAccountingIsIncomplete

text

Opis aktywÓw, zobowiązań,
udziałÓw kapitałowych lub
składnikÓw zapłaty, w przy
padku ktÓrych początkowe
rozliczenie jest niekompletne

Opis aktywÓw, zobowiązań, udziałÓw kapitałowych lub
składnikÓw zapłaty, w przypadku ktÓrych początkowe
rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych jest niekom
pletne [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt a) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

X instant,
DescriptionOfAmountsOfEntity
sOwnFinancialInstrumentsInclude debit
dInFairValueOfPlanAssets

Własne instrumenty finansowe
jednostki uwzględnione
w wartości godziwej aktywÓw
programu

Wartość godziwa własnych instrumentÓw finansowych
jednostki, do ktÓrych tytuł własności można przenosić, ktÓre
są uwzględnione w wartości godziwej aktywÓw programu
określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu, w wartości
godziwej; instrumenty finansowe, klasa [member]; programy
określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 143

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfOthe
rAssetsUsedByEntityIncludedIn
FairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Inne aktywa użytkowane przez
jednostkę uwzględnione
w wartości godziwej aktywÓw
programu

Wartość godziwa innych aktywÓw użytkowanych przez
jednostkę, ktÓre są uwzględnione w wartości godziwej
aktywÓw programu określonych świadczeń. [Zob.: aktywa
programu, w wartości godziwej; programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 143

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfProper
tyOccupiedByEntityIncludedInFa
irValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Nieruchomości zajmowane
przez jednostkę uwzględnione
w wartości godziwej aktywÓw
programu

Wartość godziwa nieruchomości zajmowanych przez jedno
stkę, ktÓre są uwzględnione w wartości godziwej aktywÓw
programu określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu,
w wartości godziwej; programy określonych świadczeń
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 143

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEntitys
text
ResponsibilitiesForGovernanceOf
Plan

Opis wszelkich innych
obowiązkÓw jednostki z tytułu
zarządzania programem

Opis obowiązkÓw jednostki z tytułu zarządzania programem
określonych świadczeń, ktÓrych to obowiązkÓw jednostka nie
opisuje odrębnie, na przykład obowiązkÓw powiernikÓw lub
członkÓw zarządu programu. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 139 pkt a) ppkt (iii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfAnyRetirementBe
nefitPlanTerminationTerms

text

Opis ewentualnych warunkÓw
rozwiązania programu świad
czeń emerytalnych

Opis warunkÓw rozwiązania programu świadczeń
emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 36 pkt f)

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineDiscountRates

text

Opis podejścia stosowanego
do określenia stÓp dyskonto
wych

Opis podejścia stosowanego do określenia stÓp dyskontowych
przy stosowaniu MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt c) ppkt (iii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineInvestmentComponents

text

Opis podejścia stosowanego
do określenia składnikÓw
inwestycyjnych

Opis podejścia stosowanego do określenia składnikÓw inwe
stycyjnych przy stosowaniu MSSF 17. Składniki inwestycyjne
to kwoty, ktÓre zgodnie z umową ubezpieczeniową jednostka
zobowiązana jest zwrÓcić ubezpieczającemu, nawet jeśli
zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpi.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt c) ppkt (iv) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineRiskAdjustmentFor
NonfinancialRisk

text

Opis podejścia stosowanego
do określenia korekty ryzyka
z tytułu ryzyka niefinanso
wego

Opis podejścia stosowanego w celu ustalenia korekty ryzyka
z tytułu ryzyka niefinansowego, w tym ustalenia, czy zmiany
korekty ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego są podzielone
na składnik usług ubezpieczeniowych i składnik finansowania
ubezpieczenia, czy też są w całości prezentowane w wyniku
z tytułu świadczenia usług ubezpieczeniowych. [Zob.: korekta
ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt c) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfApproachUsedTo
DistinguishChangesInEstimate
sOfFutureCashFlowsArisingFro
mExerciseOfDiscretionFromOt
herChangesContractsWithoutDi
rectParticipationFeatures

text

Opis podejścia stosowanego
w celu odrÓżnienia zmian
szacunkÓw przyszłych prze
pływÓw pieniężnych wynikaj
ących z korzystania ze
swobody uznania od innych
zmian, umowy ubezpiecze
niowe nieprzewidujące
bezpośrednich udziałÓw
w zyskach

Opis podejścia stosowanego w celu odrÓżnienia zmian
szacunkÓw przyszłych przepływÓw pieniężnych wynikających
z korzystania ze swobody uznania od innych zmian
szacunkÓw przyszłych przepływÓw pieniężnych w odnie
sieniu do umÓw ubezpieczeniowych nieprzewidujących
bezpośrednich udziałÓw w zyskach. Umowy ubezpieczeniowe
nieprzewidujące bezpośrednich udziałÓw w zyskach to
umowy ubezpieczeniowe, ktÓre nie są umowami ubezpiecze
niowymi przewidującymi bezpośrednie udziały w zyskach.
[Zob.: opis składu pozycji bazowych w odniesieniu do umÓw
przewidujących bezpośrednie udziały w zyskach]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt c) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfArrangementFor
ContingentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAssets

text

Opis umÓw dotyczących
zapłaty warunkowej
i aktywÓw z tytułu odszko
dowania

Opis umÓw dotyczących zapłaty warunkowej i umÓw
dotyczących aktywÓw z tytułu odszkodowania.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt g) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfAssetliabilityMat
chingStrategiesUsedByPlanOrEn
tityToManageRisk

text

Opis strategii dopasowania
aktywÓw i pasywÓw stoso
wanych w ramach programu
lub jednostki w celu
zarządzania ryzykiem

Opis strategii dopasowania aktywÓw i pasywÓw stosowanych
w ramach programu określonych świadczeń lub jednostki,
w tym wykorzystania rent i innych technik, takich jak
kontrakty wymiany w oparciu o długość życia, w celu
zarządzania ryzykiem. [Zob.: programy określonych świadczeń
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 146

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinancial
StatementsThatHaveBeenResta
tedForChangesInGeneralPurcha
singPowerOfFunctionalCurrency

text

Opis podstaw sprawozdań
finansowych, ktÓre zostały
przeszacowane w związku ze
zmianami ogÓlnej siły
nabywczej waluty funkcjo
nalnej

Opis tego, czy sprawozdania finansowe, ktÓre zostały prze
szacowane w związku ze zmianami ogÓlnej siły nabywczej
waluty funkcjonalnej, są sporządzane z zastosowaniem metody
kosztÓw historycznych, czy metody opartej na aktualnej cenie
nabycia w sprawozdawczości hiperinflacyjnej. [Zob.: podejście
kosztowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 29
paragraf 39 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis podstawy wyznaczenia
aktywÓw finansowych do
metody nakładania

Opis podstawy wyznaczenia aktywÓw finansowych do metody
nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt c) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt g) ppkt (ii)

Etykieta

DescriptionOfBasisForDesignatin
gFinancialAssetsForOverlayAp
proach

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermi
text
ningAmountOfPaymentForContin
gentConsiderationArrangemen
tsAndIndemnificationAssets

Opis podstawy ustalenia
kwoty płatności w przypadku
umÓw dotyczących zapłaty
warunkowej i aktywÓw
z tytułu odszkodowania

Opis podstawy ustalenia kwoty płatności w przypadku umÓw
dotyczących zapłaty warunkowej i aktywÓw z tytułu
odszkodowania.

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermi
text
ningFinancialAssetsEligibleForRe
designationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17

Opis podstawy określenia
aktywÓw finansowych kwali
fikowalnych do ponownej
klasyfikacji na dzień pierw
szego zastosowania MSSF 17

Ujawnianie informacji: MSSF 17
Opis podstawy określenia aktywÓw finansowych kwalifiko
walnych do ponownej klasyfikacji na dzień pierwszego zasto paragraf C32 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
sowania MSSF 17. Składnik aktywÓw finansowych jest
kwalifikowalny tylko wtedy, gdy jego posiadanie nie jest
związane z działalnością niezwiązaną z umowami, ktÓre są
objęte zakresem MSSF 17.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccountin
gForTransactionsBetweenRepor
tableSegments

Opis zasad rachunkowości
dotyczących wszelkich trans
akcji między segmentami
sprawozdawczymi

Opis zasad rachunkowości dotyczących wszelkich transakcji
między segmentami sprawozdawczymi jednostki. [Zob.:
segmenty sprawozdawcze [member]]

text

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 27 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfBasisOfInputsAn
text
dAssumptionsAndEstimationTech
niquesUsedToDetermineWhether
CreditRiskOfFinancialInstrumen
tsHaveIncreasedSignificantlySin
ceInitialRecognition

Opis podstawy danych
wejściowych i założeń oraz
technik szacowania wykorzy
stywanych do ustalenia, czy
ryzyko kredytowe związane
z instrumentami finansowymi
znacznie wzrosło od momentu
początkowego ujęcia

Opis podstawy danych wejściowych i założeń oraz technik
szacowania wykorzystywanych do ustalenia, czy ryzyko
kredytowe związane z instrumentami finansowymi znacznie
wzrosło od momentu początkowego ujęcia.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35G pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
text
dAssumptionsAndEstimationTech
niquesUsedToDetermineWhether
FinancialAssetIsCreditimpairedFi
nancialAsset

Opis podstawy danych
wejściowych i założeń oraz
technik szacowania wykorzy
stywanych do ustalenia, czy
składnik aktywÓw finanso
wych jest składnikiem
aktywÓw finansowych
dotkniętym utratą wartości ze
względu na ryzyko kredytowe

Opis podstawy danych wejściowych i założeń oraz technik
szacowania wykorzystywanych do ustalenia, czy składnik
aktywÓw finansowych jest składnikiem aktywÓw finansowych
dotkniętym utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35G pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
text
dAssumptionsAndEstimationTech
niquesUsedToMeasure12mon
thAndLifetimeExpectedCredit
Losses

Opis podstawy danych
wejściowych i założeń oraz
technik szacowania wykorzy
stywanych do wyceny 12miesięcznych oczekiwanych
strat kredytowych oraz ocze
kiwanych strat kredytowych
w całym okresie życia

Opis podstawy danych wejściowych i założeń oraz technik
szacowania wykorzystywanych do wyceny 12-miesięcznych
oczekiwanych strat kredytowych oraz oczekiwanych strat
kredytowych w całym okresie życia.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35G pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInforma
tionOfAssociate

Opis podstawy sporządzenia
skrÓconych informacji finan
sowych dotyczących jednostki
stowarzyszonej

Opis podstawy sporządzenia skrÓconych informacji finanso
wych dotyczących jednostki stowarzyszonej. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B15

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInforma
tionOfJointVenture

text

Opis podstawy sporządzenia
skrÓconych informacji finan
sowych dotyczących wspÓl
nego przedsięwzięcia

Opis podstawy sporządzenia skrÓconych informacji finanso
wych dotyczących wspÓlnego przedsięwzięcia. [Zob.:
wspÓlne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B15

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfValuationO
fAssetsAvailableForBenefits

text

Opis podstawy wyceny
aktywÓw dostępnych na
potrzeby realizacji świadczeń

Opis podstawy wyceny aktywÓw dostępnych na potrzeby
realizacji świadczeń w ramach programÓw świadczeń
emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichRe
gulatoryDeferralAccountBalance
sAreRecognisedAndDerecognise
dAndHowTheyAreMeasuredIni
tiallyAndSubsequently

text

Opis podstawy ujmowania
i zaprzestawania ujmowania
odroczonych sald z regulo
wanej działalności oraz
sposobu ich początkowej
i pÓźniejszej wyceny

Opis podstawy ujmowania i zaprzestawania ujmowania odro
czonych sald z regulowanej działalności oraz sposobu ich
początkowej i pÓźniejszej wyceny, w tym sposobu wyceny
odroczonych sald z regulowanej działalności pod kątem
możliwości odzyskania oraz sposobu przypisywania ewen
tualnych odpisÓw aktualizujących z tytułu utraty wartości.
[Zob.: odroczone salda z regulowanej działalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 32

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichUnit
sRecoverableAmountHasBeenDe
termined

text

Opis podstawy ustalenia
wartości odzyskiwalnej
ośrodka

Opis podstawy ustalenia wartości odzyskiwalnej (tzn. wartości
użytkowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty
zbycia) danego ośrodka wypracowującego środki pieniężne
(zespołu ośrodkÓw). [Zob.: ośrodki wypracowujące środki
pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis podstawy stosowanej do
ustalenia nadwyżki lub niedo
boru programu wielozakłado
wego lub państwowego

Opis podstawy stosowanej do ustalenia nadwyżki lub niedo
boru programu wielozakładowego lub państwowego, ktÓre
mogą mieć wpływ na kwotę przyszłych składek. [Zob.:
wielozakładowe programy określonych świadczeń [member];
państwowe programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 148 pkt d) ppkt (iv)

DescriptionOfBasisUsedToDeter
mineSurplusOrDeficitOfMultiem
ployerPlan

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPrepa text
reComparativeInformationThatDo
esNotComplyWithIFRS7An
dIFRS9

Opis zasad przyjętych do
sporządzenia informacji
porÓwnawczych niezgodnych
z MSSF 7 i MSSF 9

Opis zasad przyjętych do sporządzenia informacji porÓw
nawczych niezgodnych z MSSF 7 i MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf E2 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Opis aktywÓw biologicznych

Opis aktywÓw biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 41

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAsset
sPreviouslyMeasuredAtCost

text

Opis aktywÓw biologicznych
wcześniej wycenionych
w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia

Opis aktywÓw biologicznych wcześniej wycenionych w cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych
o umorzenie oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości, ktÓrych wiarygodne ustalenie wartości
godziwej stało się możliwe w bieżącym okresie. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia [member]; aktywa biologiczne; odpis aktuali
zujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 56 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfBiologicalAsset
text
sWhereFairValueInformationIsUn
reliable

Opis aktywÓw biologicznych,
w przypadku ktÓrych infor
macje o wartości godziwej są
niewiarygodne

Opis aktywÓw biologicznych, w przypadku ktÓrych infor
macje o wartości godziwej są niewiarygodne, a jednostka
gospodarcza wycenia je w cenie nabycia lub koszcie wytwo
rzenia, pomniejszonych o umorzenie oraz zakumulowane
odpisy z tytułu utraty wartości. [Zob.: aktywa biologiczne;
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfCashgeneratingUnit

Opis ośrodka wypracowują
cego środki pieniężne

Opis ośrodka wypracowującego środki pieniężne (czyli, czy
jest to linia produkcyjna, zakład przemysłowy, określony
rodzaj działalności, obszar geograficzny czy segment
podlegający obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z defi
nicją w MSSF 8). [Zob.: ośrodki wypracowujące środki
pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt d) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMeasu
rementAssets

Opis zmiany techniki wyceny
wykorzystanej dla ustalenia
wartości godziwej, aktywa

Opis zmiany techniki wyceny (np. zastąpienie podejścia
Ujawnianie informacji: MSSF 13
rynkowego podejściem dochodowym lub zastosowanie dodat paragraf 93 pkt d)
kowej techniki wyceny) wykorzystanej dla ustalenia wartości
godziwej aktywÓw. [Zob.: podejście dochodowe [member];
podejście rynkowe [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquityInstru
ments

Opis zmiany techniki wyceny
wykorzystanej dla ustalenia
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Opis zmiany techniki wyceny (np. zastąpienie podejścia
Ujawnianie informacji: MSSF 13
rynkowego podejściem dochodowym lub zastosowanie dodat paragraf 93 pkt d)
kowej techniki wyceny) wykorzystanej dla ustalenia wartości
godziwej własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki.
[Zob.: własne instrumenty kapitałowe jednostki [member];
podejście dochodowe [member]; podejście rynkowe [member]]

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

Opis zmiany techniki wyceny
wykorzystanej dla ustalenia
wartości godziwej, zobowi
ązania

Opis zmiany techniki wyceny (np. zastąpienie podejścia
Ujawnianie informacji: MSSF 13
rynkowego podejściem dochodowym lub zastosowanie dodat paragraf 93 pkt d)
kowej techniki wyceny) wykorzystanej dla ustalenia wartości
godziwej zobowiązań. [Zob.: podejście dochodowe [member];
podejście rynkowe [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation
TechniqueUsedToMeasureFairVa
lueLessCostsOfDisposal

text

Opis zmiany techniki wyceny
wykorzystanej do ustalenia
wartości godziwej pomniej
szonej o koszty zbycia

Opis zmiany techniki wyceny wykorzystanej do ustalenia
wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. [Zob.:
techniki wyceny [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt e) ppkt (iiB),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt f) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfChangeOfInves
tmentEntityStatus

text

Opis zmiany statusu jednostki
inwestycyjnej

Opis zmiany statusu jednostki inwestycyjnej. [Zob.: ujawnienie
informacji na temat jednostek inwestycyjnych [text block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 9B

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEntity
sObjectivesPoliciesAndProcesses
ForManagingCapitalAndWhatEn
tityManagesAsCapital

text

Opis zmian celÓw, zasad
i procesÓw zarządzania kapi
tałem jednostki oraz skład
nikÓw zarządzanego kapitału

Opis zmian celÓw, zasad i procesÓw zarządzania kapitałem
jednostki oraz składnikÓw zarządzanego kapitału.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 135 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEstima
text
tionTechniquesOrSignificantAs
sumptionsMadeWhenApplyingIm
pairmentRequirementsAndReason
sForThoseChanges

Opis zmian technik szaco
wania lub istotnych założeń
dokonanych przy stosowaniu
wymogÓw dotyczącego utraty
wartości oraz powody doko
nania tych zmian

Opis zmian technik szacowania lub istotnych założeń doko
nanych przy stosowaniu wymogÓw dotyczącego utraty
wartości oraz powody dokonania tych zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35G pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfChangesInExposu
resToRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17An
dHowTheyArise

text

Opis zmian ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17
i sposobu jego powstawania

Opis zmian ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17 i sposobu jego powstawania

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPreparin
gSensitivityAnalysisForActuaria
lAssumptions

text

Opis zmian metod i założeń
stosowanych przy przeprowa
dzaniu analizy wrażliwości dla
założeń aktuarialnych

Opis zmian stosowanych metod i założeń stosowanych przy
przeprowadzaniu analizy wrażliwości dla istotnych założeń
aktuarialnych. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
text
sAndAssumptionsUsedInPreparin
gSensitivityAnalysisToChangesIn
RiskExposuresThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Opis zmian metod i założeń
stosowanych przy sporz
ądzaniu analizy wrażliwości na
zmiany ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Opis zmian metod i założeń stosowanych przy sporządzaniu
analizy wrażliwości na zmiany ekspozycji na ryzyko wyni
kające z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17AndProcessesFo
rEstimatingInputsToThoseMet
hods

Opis zmian metod wyceny
umÓw objętych zakresem
MSSF 17 oraz procesÓw
szacowania danych wejścio
wych na potrzeby tych metod

Opis wszelkich zmian metod wyceny umÓw objętych
zakresem MSSF 17 oraz procesÓw szacowania danych
wejściowych na potrzeby tych metod.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfChangesInMethod
text
sUsedToMeasureRisksThatAriseF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

Opis zmian metod wykorzy
stywanych do mierzenia
ryzyka wynikającego z umÓw
objętych zakresem MSSF 17

Opis wszelkich zmian metod wykorzystywanych do mierzenia
ryzyka wynikającego z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInObjecti
text
vesPoliciesAndProcessesForMana
gingRisksThatAriseFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS17

Opis zmian w zakresie celÓw,
polityki i procesÓw
zarządzania ryzykiem wyni
kającym z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Opis wszelkich zmian w zakresie celÓw jednostki, jej polityki
i procesÓw zarządzania ryzykiem wynikającym z umÓw
objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInPlanTo
SellNoncurrentAssetOrDisposal
GroupHeldForSale

text

Opis zmian w planie sprze
daży składnika aktywÓw
trwałych lub grupy do zbycia
przeznaczonej do sprzedaży

Opis faktÓw i okoliczności prowadzących do decyzji co do
zmiany w planie sprzedaży aktywÓw trwałych lub grup do
zbycia. [Zob.: aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfi
kowane jako przeznaczone do sprzedaży; grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 42

ifrs-full

DescriptionOfChangesInService
ConcessionArrangement

text

Opis zmian w umowie na
usługi koncesjonowane

Opis zmian w umowie na usługi koncesjonowane. [Zob.:
umowy na usługi koncesjonowane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis posiadanego zabezpie
czenia oraz innych form
wsparcia jakości kredytowej,
aktywa finansowe, w przy
padku ktÓrych indywidualnie
wykazano utratę wartości

Opis charakteru dostępnego zabezpieczenia oraz innych form
wsparcia jakości kredytowej, aktywa finansowe, w przypadku
ktÓrych indywidualnie wykazano utratę wartości. [Zob.:
aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG29
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

DescriptionOfCollateralHeldAn
dOtherCreditEnhancementsFinan
cialAssetsThatAreIndividuallyDe
terminedToBeImpaired

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAsSe text
curityAndOtherCreditEnhance
ments

Opis posiadanego zabezpie
czenia oraz innych form
wsparcia jakości kredytowej,
a także ich skutku finanso
wego w odniesieniu do kwoty,
ktÓra najlepiej odzwierciedla
maksymalną ekspozycję

Opis posiadanego zabezpieczenia oraz innych form wsparcia
Ujawnianie informacji: MSSF 7
jakości kredytowej, a także ich skutku finansowego (np.
paragraf 36 pkt b) – data
kwantyfikacja stopnia, w jakim zabezpieczenie oraz inne
wygaśnięcia: 01.01.2021
formy wsparcia jakości kredytowej ograniczają ryzyko kredy
towe) w odniesieniu do kwoty, ktÓra najlepiej odzwierciedla
maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe. [Zob.: ryzyko
kredytowe [member]; maksymalna ekspozycja na ryzyko
kredytowe]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAsSe text
curityAndOtherCreditEnhance
ments2014

Opis posiadanego zabezpie
czenia oraz innych form
wsparcia jakości kredytowej

Opis posiadanego zabezpieczenia oraz innych form wsparcia
Ujawnianie informacji: MSSF 7
jakości kredytowej w odniesieniu do kwoty, ktÓra najlepiej
paragraf 35K pkt b)
odzwierciedla maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.
Opis ten obejmuje opis charakteru i jakości posiadanego
zabezpieczenia, wyjaśnienie wszelkich znaczących zmian
jakości tego zabezpieczenia lub wsparcia jakości kredytowej
oraz informacje o instrumentach finansowych, w przypadku
ktÓrych ze względu na zabezpieczenie jednostka nie ujęła
odpisu na oczekiwane straty kredytowe. [Zob.: ryzyko kredy
towe [member]; maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAsSe text
curityAndOtherCreditEnhance
mentsAndTheirFinancialEffectIn
RespectOfAmountThatBestRepre
sentsMaximumExposureFinancia
lInstrumentsToWhichImpairmen
tRequirementsInIFRS9AreNo
tApplied

Opis posiadanego zabezpie
czenia oraz innych form
wsparcia jakości kredytowej,
a także ich skutku finanso
wego w odniesieniu do kwoty,
ktÓra najlepiej odzwierciedla
maksymalną ekspozycję,
instrumenty finansowe,
w odniesieniu do ktÓrych nie
są stosowane wymogi
dotyczące utraty wartości
zawarte w MSSF 9

Opis posiadanego zabezpieczenia oraz innych form wsparcia
Ujawnianie informacji: MSSF 7
jakości kredytowej, a także ich skutku finansowego (np.
paragraf 36 pkt b)
kwantyfikacja stopnia, w jakim zabezpieczenie oraz inne
formy wsparcia jakości kredytowej ograniczają ryzyko kredy
towe) w odniesieniu do kwoty, ktÓra najlepiej odzwierciedla
maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe instrumentÓw
finansowych, w odniesieniu do ktÓrych nie są stosowane
wymogi dotyczące utraty wartości zawarte w MSSF 9. [Zob.:
ryzyko kredytowe [member]; maksymalna ekspozycja na
ryzyko kredytowe]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPermitted
ToSellOrRepledgeInAbsenceOf
DefaultByOwnerOfCollateral

text

Opis postanowień i warunkÓw
związanych z wykorzystaniem
przez jednostkę zabezpiecze
nia, ktÓre może być sprzedane
lub obciążone innym
zastawem w przypadku reali
zacji wszelkich obowiązkÓw
przez właściciela przedmiotu
zabezpieczenia

Opis postanowień i warunkÓw związanych z wykorzystaniem
przez jednostkę zabezpieczenia, ktÓre może być sprzedane lub
obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich
obowiązkÓw przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia.

ifrs-full

DescriptionOfComparisonBetwee
nAssetsAndLiabilitiesRecognise
dInRelationToStructuredEntitie
sAndMaximumExposureToLos
sFromInterestsInStructuredEntities

text

Opis porÓwnania aktywÓw
i zobowiązań ujmowanych
w związku z jednostkami
strukturyzowanymi oraz
maksymalnej ekspozycji na
stratę z tytułu udziałÓw
w jednostkach strukturyzowa
nych

PorÓwnanie wartości bilansowej aktywÓw i zobowiązań
Ujawnianie informacji: MSSF 12
jednostki powiązanych z jej udziałami w jednostkach struktu paragraf 29 pkt d)
ryzowanych oraz maksymalna ekspozycja jednostki na stratę
w tych jednostkach. [Zob.: wartość bilansowa [member];
jednostki strukturyzowane niepodlegające konsolidacji [mem
ber]; maksymalna ekspozycja na stratę z tytułu udziałÓw
w jednostkach strukturyzowanych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 15 pkt c)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DescriptionOfComplianceWithIF
RSsIfAppliedForInterimFinancial
Report

text

Opis zgodności z MSSF, jeżeli
stosuje się je do śrÓdrocznego
raportu finansowego

Opis zgodności śrÓdrocznego raportu finansowego jednostki
z MSSF. [Zob.: MSSF [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCompositionOfUn text
derlyingItemsForContractsWithDi
rectParticipationFeatures

Opis składu pozycji bazowych
w odniesieniu do umÓw
przewidujących bezpośrednie
udziały w zyskach

Opis składu pozycji bazowych w odniesieniu do umÓw
Ujawnianie informacji: MSSF 17
przewidujących bezpośrednie udziały w zyskach. Umowy
paragraf 111 – wejście w życie:
ubezpieczeniowe przewidujące bezpośrednie udziały
01.01.2021
w zyskach to umowy ubezpieczeniowe w odniesieniu do
ktÓrych w momencie zawarcia: a) warunki umowne określają,
że ubezpieczający uczestniczy w jasno określonej puli pozycji
bazowych; b) jednostka spodziewa się wypłacić ubezpieczają
cemu kwotę rÓwną znacznej części zwrotÓw z pozycji bazo
wych według wartości godziwej; oraz c) jednostka oczekuje,
że znacząca część jakiejkolwiek zmiany kwot wypłacanych
ubezpieczającemu będzie zmieniała się w zależności od
zmiany wartości godziwej pozycji bazowych. Pozycje bazowe
to pozycje określające niektÓre kwoty należne ubezpieczają
cemu.

ifrs-full

DescriptionOfConcentrationsOfIn text
suranceRisk

Opis koncentracji ryzyka
ubezpieczeniowego

Opis koncentracji ryzyka ubezpieczeniowego, w tym opis,
w jaki sposÓb kierownictwo określa koncentracje, oraz opis
wspÓlnych cech danej koncentracji (np. rodzaj zdarzenia
objętego ubezpieczeniem, obszar geograficzny lub waluta).

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 19
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Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 pkt c) ppkt (ii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfConclusionWhy
TransactionPriceWasNotBestEvi
denceOfFairValue

text

Opis powodu, dla ktÓrego
cena transakcyjna nie stano
wiła najlepszego dowodu
wartości godziwej

Opis powodu, dla ktÓrego jednostka uznała, że cena trans
akcyjna nie stanowiła najlepszego dowodu wartości godziwej,
wraz z opisem dowodu na poparcie wartości godziwej.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 28 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfContractualAgree
mentOrStatedPolicyForChargin
gNetDefinedBenefitCost

text

Opis porozumienia umownego
lub przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości dotyczących
obciążania jednostek kosztami
netto z tytułu określonych
świadczeń

Opis porozumienia umownego lub przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości dotyczących obciążania jednostek kosztami
netto z tytułu określonych świadczeń lub braku tego rodzaju
zasad (polityki), w przypadku jednostki uczestniczącej
w programach określonych świadczeń, w ktÓrych ryzyko jest
dzielone między rÓżnymi jednostkami znajdującymi się pod
wspÓlną kontrolą. [Zob.: programy określonych świadczeń,
w ktÓrych ryzyko jest dzielone między rÓżnymi jednostkami
znajdującymi się pod wspÓlną kontrolą [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 149 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfConversionOfDeb
tToEquity

text

Opis konwersji długÓw na
akcje

Opis bezgotÓwkowej konwersji długÓw na akcje.

Przykład: MSR 7 paragraf 44 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatisfied
WhenUsingPremiumAllocatio
nApproach

text

Opis kryteriÓw spełnionych
przy stosowaniu podejścia
opartego na przypisaniu
składki

Opis kryteriÓw zawartych w paragrafach 53 i 69 MSSF 17,
ktÓre spełniono przy stosowaniu przez jednostkę podejścia
opartego na przypisaniu składki. Podejście oparte na przypi
saniu składki to podejście opisane w paragrafach 53–59 MSSF
17, ktÓre ułatwia wycenę zobowiązania wynikającego
z pozostałej ochrony ubezpieczeniowej grupy umÓw
ubezpieczeniowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 97 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfCriteriaUsedToDis
tinguishInvestmentPropertyFro
mOwneroccupiedPropertyAn
dFromPropertyHeldSaleInOrdina
ryCourseOfBusiness

text

Opis stosowanych kryteriÓw
pozwalających na odrÓżnienie
nieruchomości inwestycyjnych
od nieruchomości zajmowa
nych przez właściciela i nieru
chomości przeznaczonych na
sprzedaż w ramach zwykłej
działalności

Opis stosowanych kryteriÓw pozwalających na odrÓżnienie
nieruchomości inwestycyjnych od nieruchomości zajmowa
nych przez właściciela i nieruchomości przeznaczonych na
sprzedaż w ramach zwykłej działalności, jeżeli sklasyfiko
wanie nieruchomości jako nieruchomości inwestycyjnej jest
trudne. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
text
DisclosuresAboutActivitiesSubjec
tToRateRegulation

Opis odesłania do informacji
ujawnianych na temat działal
ności podlegającej regulacji
cen

Opis odesłania do informacji ujawnianych na temat działal
ności podlegającej regulacji cen.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 31

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutCreditRiskPre
sentedOutsideFinancialStatements

text

Opis odesłania do informacji
ujawnianych na temat ryzyka
kredytowego przedstawionych
poza sprawozdaniem finan
sowym

Opis odesłania do informacji ujawnianych na temat ryzyka
kredytowego przedstawionych poza sprawozdaniem
finansowym.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35C

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutHedgeAccoun
tingPresentedOutsideFinancialSta
tements

text

Opis odesłania do informacji
ujawnianych na temat rachun
kowości zabezpieczeń przed
stawionych poza sprawozda
niem finansowym

Opis odesłania do informacji ujawnianych na temat rachun
kowości zabezpieczeń przedstawionych poza sprawozdaniem
finansowym.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 21B
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis odesłania do informacji ujawnianych na temat leasingÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 52

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutLeases

text

Opis odesłania do informacji
ujawnianych na temat
leasingÓw

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinancia
lInstruments

text

Opis odesłania do informacji
Opis odesłania do informacji ujawnianych na temat charakteru
ujawnianych na temat charak i zakresu ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.
teru i zakresu ryzyka związa [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]
nego z instrumentami finanso
wymi

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B6

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutPlansThatShare
RisksBetweenEntitiesUnderCom
monControlInAnotherGroupEnti
tysFinancialStatements

text

Opis odesłania do informacji
ujawnianych na temat progra
mÓw, w ktÓrych ryzyko jest
dzielone między rÓżnymi
jednostkami znajdującymi się
pod wspÓlną kontrolą, zawar
tych w sprawozdaniu finan
sowym innej jednostki
należącej do grupy kapitałowej

Opis odesłania do informacji ujawnianych na temat
programÓw określonych świadczeń, w ktÓrych ryzyko jest
dzielone między rÓżnymi jednostkami znajdującymi się pod
wspÓlną kontrolą, zawartych w sprawozdaniu finansowym
innej jednostki należącej do grupy kapitałowej. [Zob.:
programy określonych świadczeń, w ktÓrych ryzyko jest
dzielone między rÓżnymi jednostkami znajdującymi się pod
wspÓlną kontrolą [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 150

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresPresentedOutsideInte
rimFinancialStatements

text

Opis odesłania do informacji
ujawnianych poza śrÓd
rocznym raportem finansowym

Opis odesłania do informacji ujawnianych poza śrÓdrocznym
raportem finansowym.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfCurrencyInWhich
SupplementaryInformationIsDis
played

text

Opis waluty, w ktÓrej
prezentowane są informacje
uzupełniające

Opis waluty, w ktÓrej prezentowane są informacje uzupeł
niające jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 21
paragraf 57 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAndFormer
WayOfAggregatingAssets

text

Opis obecnego i poprzedniego
sposobu grupowania aktywÓw

Opis obecnego i poprzedniego sposobu grupowania aktywÓw
w odniesieniu do ośrodkÓw wypracowujących środki
pieniężne, jeśli sposÓb grupowania aktywÓw w celu ziden
tyfikowania ośrodka wypracowującego środki pieniężne uległ
zmianie od czasu przeprowadzenia poprzedniego szacunku
wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki
pieniężne (jeśli taki występuje). [Zob.: ośrodki wypracowujące
środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt d) ppkt (iii)

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCommitmen text
tsOrIntentionsToProvideSuppor
tToSubsidiary

Opis bieżących zobowiązań
lub zamiarÓw w zakresie
udzielenia jednostce zależnej
wsparcia

Opis bieżących zobowiązań lub zamiarÓw w zakresie udzie
lenia jednostce zależnej wsparcia. [Zob.: jednostki zależne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19D pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfBreaches text
WhichPermittedLenderToDeman
dAcceleratedRepaymentDuringPe
riodOfPrincipalInterestSinkin
gFundOrRedemptionTermsOfLo
ansPayable

Opis szczegÓłÓw naruszeń,
ktÓre uprawniały pożyczko
dawcę do żądania wcześnie
jszej spłaty, zaistniałych
w danym okresie w odnie
sieniu do spłaty kapitału,
wypłaty odsetek, postanowień
powierniczego rachunku
rozliczenia zobowiązania lub
warunkÓw wykupu zobowi
ązań z tytułu pożyczek

Opis szczegÓłÓw naruszeń, ktÓre uprawniały pożyczkodawcę
do żądania wcześniejszej spłaty, zaistniałych w danym okresie
w odniesieniu do spłaty kapitału, wypłaty odsetek, postano
wień powierniczego rachunku rozliczenia zobowiązania lub
warunkÓw wykupu zobowiązań z tytułu pożyczek.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 19
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfDetailsOfDefaul
tsDuringPeriodOfPrincipalInteres
tSinkingFundOrRedemptionTer
msOfLoansPayable

text

Opis szczegÓłÓw niewywi
ązania się w danym okresie ze
spłaty kapitału, wypłaty odse
tek, postanowień powierni
czego rachunku rozliczenia
zobowiązania lub warunkÓw
wykupu zobowiązań z tytułu
pożyczek

Opis szczegÓłÓw niewywiązania się w danym okresie ze
spłaty kapitału, wypłaty odsetek, postanowień powierniczego
rachunku rozliczenia zobowiązania lub warunkÓw wykupu
zobowiązań z tytułu pożyczek.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 18 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesStructu
redEntityExperiencedInFinancin
gItsActivities

text

Opis trudności jednostki
strukturyzowanej dotyczących
finansowania jej działalności

Opis trudności, jakie jednostka strukturyzowana napotkała
w zakresie finansowania swojej działalności.

Przykład: MSSF 12 paragraf B26
pkt f)

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesApp
liedToCashFlowProjections

X.XX
instant

Stopa dyskontowa wykorzys
tana w prognozach prze
pływÓw pieniężnych

Stopa dyskontowa wykorzystana w prognozach przepływÓw
pieniężnych w odniesieniu do ośrodka wypracowującego
środki pieniężne (zespołu ośrodkÓw). [Zob.: ośrodki wypra
cowujące środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt d) ppkt (v),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt e) ppkt (v)

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesUse
dInCurrentEstimateOfValueInUse

X.XX
instant

Stopa dyskontowa zastoso
wana do bieżącego szacunku
wartości użytkowej

Stopa dyskontowa zastosowana do bieżącego szacunku
wartości bieżącej przyszłych przepływÓw pieniężnych,
ktÓrych uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania
składnika aktywÓw lub ośrodka wypracowującego środki
pieniężne.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesUse
dInPreviousEstimateOfValueI
nUse

X.XX
instant

Stopa dyskontowa zastoso
wana do poprzedniego
szacunku wartości użytkowej

Stopa dyskontowa zastosowana do poprzedniego szacunku
wartości bieżącej przyszłych przepływÓw pieniężnych,
ktÓrych uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania
składnika aktywÓw lub ośrodka wypracowującego środki
pieniężne.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt g)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfEffectiveInterestRa
teDeterminedOnDateOfReclassifi
cation

X.XX
instant

Efektywna stopa procentowa
ustalona na dzień przeklasyfi
kowania w odniesieniu do
aktywÓw przeklasyfikowa
nych z kategorii wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy do kategorii
wycenianych w zamortyzo
wanym koszcie lub w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody

Efektywna stopa procentowa ustalona na dzień przeklasyfiko Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12C pkt a)
wania w odniesieniu do aktywÓw finansowych przeklasyfi
kowanych z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy do kategorii wycenianych w zamortyzo
wanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChangin
gBusinessModelForManagingFi
nancialAssetsOnFinancialState
ments

text

Opis wpływu zmiany modelu Opis wpływu zmiany modelu biznesowego jednostki
biznesowego w zakresie
w zakresie zarządzania aktywami finansowymi na sprawoz
zarządzania aktywami finanso danie finansowe. [Zob.: aktywa finansowe]
wymi na sprawozdanie finan
sowe

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegulato
ryFrameworkOnPlan

text

Opis wpływu uregulowań na
program

Opis wpływu uregulowań, na przykład pułapu aktywÓw, na
program określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 139 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRangeO
fOutcomesFromContingentConsi
derationArrangementsAndIndem
nificationAssets

text

Opis szacunku przedziału
wynikÓw niezdyskontowa
nych w odniesieniu do umÓw
dotyczących zapłaty warun
kowej i aktywÓw z tytułu
odszkodowania

Opis szacunku przedziału wynikÓw niezdyskontowanych
w odniesieniu do umÓw dotyczących zapłaty warunkowej
i aktywÓw z tytułu odszkodowania.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt g) ppkt (iii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfEventOrChangeIn
CircumstancesThatCausedRecog
nitionOfDeferredTaxBenefitsAc
quiredInBusinessCombinationAf
terAcquisitionDate

text

Opis zdarzenia lub zmiany
okoliczności, ktÓre spowodo
wały ujęcie korzyści z tytułu
odroczonego podatku naby
tych w ramach połączenia
jednostek po dniu przejęcia

Opis zdarzenia lub zmiany okoliczności, ktÓre spowodowały
ujęcie korzyści z tytułu odroczonego podatku, ktÓre nabyto
w ramach połączenia jednostek, lecz ktÓre ujęto po dniu
przejęcia. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt k)

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfRestric
tionsOnTitlePropertyPlantAndE
quipment

text

Opis faktu istnienia ograniczeń
dotyczących tytułu prawnego,
rzeczowe aktywa trwałe

Opis faktu istnienia ograniczeń dotyczących tytułu prawnego
w odniesieniu do rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 74 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfThir
dpartyCreditEnhancement

text

Opis istnienia wsparcia jakości
kredytowej przez stronę trzecią

Opis istnienia wsparcia jakości kredytowej przez stronę trzecią
w przypadku zobowiązań wycenionych według wartości
godziwej i wyemitowanych przy nierozerwalnym wsparciu
jakości kredytowej przez stronę trzecią. [Zob.: w wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 98

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactOfI
nitialApplicationOfNewStandar
dsOrInterpretations

text block

Ujawnienie informacji na
temat oczekiwanego wpływu
pierwszego zastosowania
nowych standardÓw lub inter
pretacji [text block]

Ujawnienie znanych lub wiarygodnie oszacowanych informacji
potrzebnych do oceny możliwego wpływu zastosowania
nowego MSSF, ktÓry został już opublikowany, ale nie wszedł
jeszcze w życie.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 30 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactOfI
nitialApplicationOfNewStandar
dsOrInterpretationsAbstract

Ujawnienie informacji na
temat oczekiwanego wpływu
pierwszego zastosowania
nowych standardÓw lub inter
pretacji [abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactOfI
nitialApplicationOfNewStandar
dsOrInterpretationsLineItems

Ujawnienie informacji na
temat oczekiwanego wpływu
pierwszego zastosowania
nowych standardÓw lub inter
pretacji [line items]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactOfI
nitialApplicationOfNewStandar
dsOrInterpretationsTable

table

Ujawnienie informacji na
Zestawienie ujawnień informacji na temat oczekiwanego
temat oczekiwanego wpływu
wpływu pierwszego zastosowania nowych standardÓw lub
pierwszego zastosowania
interpretacji.
nowych standardÓw lub inter
pretacji [table]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 30 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO
fOutflowsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Opis oczekiwanych terminÓw
wypływÓw, zobowiązania
warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem
jednostek

Opis oczekiwanych terminÓw wypływÓw korzyści ekono
micznych z tytułu zobowiązań warunkowych ujmowanych
w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania
warunkowe [member]; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B64
pkt j)

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO
fOutflowsOtherProvisions

text

Opis oczekiwanych terminÓw
wypływÓw, inne rezerwy

Opis oczekiwanych terminÓw wypływÓw korzyści ekono
micznych związanych z innymi rezerwami. [Zob.: inne
rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 85 pkt a)

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementÓw domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfExpectedVolatili
tyShareOptionsGranted

X.XX
duration

Oczekiwana zmienność, przy
znane opcje na akcje

Oczekiwaną zmienność ceny akcji wykorzystana do obliczenia
wartości godziwej przyznanych opcji na akcje. Oczekiwana
zmienność jest wielkością obrazującą, o ile (jak można ocze
kiwać) cena będzie się zmieniać w okresie. Miarą zmienności
wykorzystywaną w modelach wyceny opcji jest odchylenie
standardowe (w ujęciu rocznym) stopy zwrotu z akcji
w określonym przedziale czasu.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfExpiryDateOfTem
poraryDifferencesUnusedTaxLos
sesAndUnusedTaxCredits

text

Opis daty wygaśnięcia ujem
nych rÓżnic przejściowych,
nierozliczonych strat podatko
wych i niewykorzystanych ulg
podatkowych

Opis daty wygaśnięcia (jeśli występuje) ujemnych rÓżnic
przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych i niewyko
rzystanych ulg podatkowych, w związku z ktÓrymi nie ujęto
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnika aktywÓw
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: rÓżnice
przejściowe [member]; niewykorzystane ulgi podatkowe
[member]; nierozliczone straty podatkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt e)

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOfFac
text
tAndReasonsWhyRangeOfOutco
mesFromContingentConsideratio
nArrangementsAndIndemnificatio
nAssetsCannotBeEstimated

Opis wyjaśnienia faktu wraz
z podaniem powodu, dla
ktÓrego przedział wynikÓw
w odniesieniu do umÓw
dotyczących zapłaty warun
kowej i aktywÓw z tytułu
odszkodowania nie może być
oszacowany

Opis faktu wraz z podaniem powodu, dla ktÓrego przedział
wynikÓw w odniesieniu do umÓw dotyczących zapłaty
warunkowej i aktywÓw z tytułu odszkodowania nie może być
oszacowany.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt g) ppkt (iii)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 239

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfExposuresToRis
text
ksThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17AndHowTheyA
rise

Opis ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 i sposobu
jego powstawania

Opis ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 i sposobu jego powstawania.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 pkt a) - wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

Opis narażenia na ryzyko

Opis narażenia na ryzyko związane z instrumentami finanso
wymi. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 33 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhichEnti text
tyCanBeLiableToMultiemploye
rOrStatePlanForOtherEntitiesObli
gations

Opis, w jakim stopniu
jednostka odpowiada za zobo
wiązania innych jednostek
w ramach programu wieloza
kładowego lub państwowego

Opis, w jakim stopniu jednostka odpowiada za zobowiązania
innych jednostek w ramach wielozakładowego lub państwo
wego programu określonych świadczeń zgodnie z warunkami
programu. [Zob.: wielozakładowe programy określonych
świadczeń [member]; państwowe programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 148 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhichFair text
ValueOfInvestmentPropertyIsBa
sedOnValuationByIndependen
tValuer

Opis tego, na ile wartość
godziwa nieruchomości inwe
stycyjnej wynika z ekspertyzy
wydanej przez niezależnego
rzeczoznawcę

Opis tego, na ile wartość godziwa nieruchomości inwesty
cyjnej (wyceniona i ujawniona w sprawozdaniu finansowym)
wynika z ekspertyzy wydanej przez niezależnego rzeczo
znawcę, posiadającego uznawane kwalifikacje zawodowe,
ktÓry ostano przeprowadzał wyceny nieruchomości inwesty
cyjnych o podobnej lokalizacji i zaliczanych do tej samej
kategorii. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt e)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfFactAndBasisOn
WhichCarryingAmountsDetermi
nedUnderPreviousGAAPWereAl
locatedIfEntityUsesExemptionI
nIFRS1D8Ab

text

Opis faktu oraz podstawy,
zgodnie z ktÓrą przypisane
zostały wartości bilansowe
wyznaczone zgodnie
z wcześniej stosowanymi
ogÓlnie przyjętymi zasadami
rachunkowości, jeżeli
jednostka stosuje zwolnienie
określone w MSSF 8 paragraf
D8 A pkt b)

Opis faktu oraz podstawy, zgodnie z ktÓrą przypisane zostały
wartości bilansowe wyznaczone zgodnie z wcześniej stoso
wanymi ogÓlnie przyjętymi zasadami rachunkowości, jeżeli
jednostka stosuje zwolnienie określone w MSSF 1 paragraf D8
A pkt b) w odniesieniu do zasobÓw ropy naftowej i gazu
ziemnego.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 31 A

ifrs-full

DescriptionOfFactAndBasisOn
WhichCarryingAmountsWereDe
terminedIfEntityUsesExemptionI
nIFRS1D8B

text

Opis faktu oraz podstawy,
zgodnie z ktÓrą zostały
określone wartości bilansowe
zgodnie z poprzednimi
ogÓlnie przyjętymi zasadami
rachunkowości, jeżeli
jednostka korzysta ze zwol
nienia przewidzianego
w MSSF 1 paragraf D8B

Opis faktu oraz podstawy, zgodnie z ktÓrą zostały określone
wartości bilansowe zgodnie z poprzednimi ogÓlnie przyjętymi
zasadami rachunkowości, jeżeli jednostka korzysta ze zwol
nienia przewidzianego w MSSF 1 paragraf D8B w przypadku
działalności podlegającej regulacji cen.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 31B

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
sWhyMaximumExposureToLos
sFromInterestsInStructuredEnti
tiesCannotBeQuantified

text

Opis faktu oraz powodÓw, dla
ktÓrych nie można określić
ilościowo maksymalnej
ekspozycji na stratę z tytułu
udziałÓw w jednostkach
strukturyzowanych

Opis faktu oraz powodÓw, dla ktÓrych jednostka nie może
określić ilościowo maksymalnej ekspozycji na stratę z tytułu
udziałÓw w jednostkach strukturyzowanych. [Zob.: maksy
malna ekspozycja na stratę z tytułu udziałÓw w jednostkach
strukturyzowanych; jednostki strukturyzowane niepodlegające
konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 29 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfFactAndReason
text
WhyEntitysExposureToRiskAri
singFromContractsWithinScopeO
fIFRS17AtEndOfReportingPerio
dIsNotRepresentativeOfItsExposu
reDuringPeriod

Opis faktu, że ekspozycja
jednostki na ryzyko wyni
kające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 na koniec
okresu sprawozdawczego nie
jest reprezentatywna dla jej
ekspozycji w tym okresie, oraz
przyczyny tego faktu

Opis faktu, że ekspozycja jednostki na ryzyko wynikające
z umÓw objętych zakresem MSSF 17 na koniec okresu
sprawozdawczego nie jest reprezentatywna dla jej ekspozycji
w tym okresie, oraz przyczyny tego faktu.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 123 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
text
WhySensitivityAnalysisAreUnrep
resentative

Opis faktu oraz przyczyn, dla
ktÓrych analizy wrażliwości
nie są reprezentatywne

Opis faktu oraz przyczyn, dla ktÓrych analizy wrażliwości nie
są reprezentatywne dla ryzyka związanego z instrumentami
finansowymi (np. ponieważ stopień narażenia na ryzyko na
koniec roku nie odzwierciedla stopnia narażenia na ryzyko
w ciągu roku). [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
WhyVolumeOfHedgingRelation
shipsToWhichExemptionI
nIFRS723CAppliesIsUnrepresen
tativeOfNormalVolumes

text

Opis faktu oraz powody, dla
ktÓrych wolumen powiązań
zabezpieczających, do ktÓrych
zastosowanie ma wyjątek
określony w MSSF 7 paragraf
23C, jest niereprezentatywny
dla normalnych wolumenÓw

Opis faktu oraz powody, dla ktÓrych wolumen powiązań
zabezpieczających, do ktÓrych zastosowanie ma wyjątek
określony w MSSF 7 paragraf 23C, jest niereprezentatywny
dla normalnych wolumenÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24D

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMa
keUpGoodwillRecognised

text

Opis czynnikÓw, ktÓre
doprowadziły do ujęcia
wartości firmy

Jakościowy opis czynnikÓw, ktÓre doprowadziły do ujęcia
wartości firmy, takich jak oczekiwana synergia łączących się
działalności jednostki przejmowanej i jednostki przejmującej,
wartości niematerialne niekwalifikujące się do osobnego ujęcia
oraz inne czynniki. [Zob.: wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfFactThatAmountOf
ChangeInAccountingEstimateI
sImpracticable

text block

Opis faktu, że oszacowanie
liczbowego wyrażenia zmiany
wartości szacunkowych jest
niewykonalne w praktyce [text
block]

Opis faktu, że nie ujawniono liczbowego wyrażenia skutkÓw
zmiany wartości szacunkowych dotyczących przyszłych okre
sÓw, ponieważ oszacowanie tych skutkÓw jest niewykonalne
w praktyce.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 40

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWouldChan
geFairValueSignificantlyAssets

text

Opis faktu, że zmiana jednego
elementu lub większej liczby
nieobserwowalnych danych
wejściowych w celu odzwier
ciedlenia racjonalnie możli
wych alternatywnych założeń
znacznie zmieniłaby wartość
godziwą, aktywa

Opis faktu, że zmiana jednego elementu lub większej liczby
Ujawnianie informacji: MSSF 13
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych dla paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
ustalenia wartości godziwej aktywÓw w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alternatywnych założeń znacznie zmie
niłaby wartość godziwą.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWouldChan
geFairValueSignificantlyEntity
sOwnEquityInstruments

text

Opis faktu, że zmiana jednego
elementu lub większej liczby
nieobserwowalnych danych
wejściowych w celu odzwier
ciedlenia racjonalnie możli
wych alternatywnych założeń
znacznie zmieniłaby wartość
godziwą, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Opis faktu, że zmiana jednego elementu lub większej liczby
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych dla
ustalenia wartości godziwej własnych instrumentÓw kapitało
wych jednostki w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych
alternatywnych założeń znacznie zmieniłaby wartość godziwą.
[Zob.: własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin
text
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWouldChan
geFairValueSignificantlyLiabilities

Opis faktu, że zmiana jednego
elementu lub większej liczby
nieobserwowalnych danych
wejściowych w celu odzwier
ciedlenia racjonalnie możli
wych alternatywnych założeń
znacznie zmieniłaby wartość
godziwą, zobowiązania

Opis faktu, że zmiana jednego elementu lub większej liczby
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych dla
ustalenia wartości godziwej zobowiązań w celu odzwiercied
lenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń znacznie
zmieniłaby wartość godziwą.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfFactThatEntityDoes text
NotHaveLegalOrConstructiveOb
ligationToNegativeNetAssetsTran
sitionFromProportionateConsoli
dationToEquityMethod

Opis faktu, że jednostka nie
ma prawnych lub zwyczajo
wych obowiązkÓw w stosunku
do ujemnej kwoty aktywÓw
netto, przejście z metody
konsolidacji proporcjonalnej
na metodę praw własności

Opis faktu, że jednostka nie ma prawnych lub zwyczajowych
obowiązkÓw w stosunku do ujemnej kwoty aktywÓw netto,
jeżeli wynikiem agregacji wszystkich wcześniej proporcjo
nalnie skonsolidowanych aktywÓw i zobowiązań przy
przejściu z metody konsolidacji proporcjonalnej na metodę
praw własności jest ujemna kwota aktywÓw netto.

Ujawnianie informacji: MSSF 11
paragraf C4

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighestAn text
dBestUseOfNonfinancialAssetDif
fersFromCurrentUse

Opis faktu, że największe
i najlepsze wykorzystanie
składnika aktywÓw niefinan
sowych rÓżni się od jego
aktualnego wykorzystania

Opis faktu, że wykorzystanie składnika aktywÓw niefinanso
wych w sposÓb zapewniający maksymalną wartość składnika
aktywÓw lub grupy aktywÓw i zobowiązań (np. przedsięw
zięcia), w ktÓrej składnik aktywÓw zostałby wykorzystany,
rÓżni się od jego aktualnego wykorzystania.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt i)

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpactIs
NotKnownOrReasonablyEsti
mable

text

Opis faktu, że wpływ pierw
szego zastosowania nowego
MSSF nie jest znany lub nie
jest możliwe jego wiarygodne
oszacowanie

Opis faktu, że wpływ pierwszego zastosowania nowego MSSF
nie jest znany lub nie jest możliwe jego wiarygodne oszaco
wanie. [Zob.: MSSF [member]]

Przykład: MSR 8 paragraf 31 pkt
e) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMultiem
ployerPlanIsDefinedBenefitPlan

text

Opis faktu, że program wielo
zakładowy lub państwowy jest
programem określonych
świadczeń

Opis faktu, że program wielozakładowy lub państwowy jest
programem określonych świadczeń. [Zob.: wielozakładowe
programy określonych świadczeń [member]; państwowe
programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 148 pkt d) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

DescriptionOfFinancialInstrumen
tsDesignatedAsHedgingInstrument

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis instrumentÓw finansowych wyznaczonych jako instru
menty zabezpieczające. Instrumenty zabezpieczające to
wyznaczone instrumenty pochodne lub (wyłącznie w celu
zabezpieczenia ryzyka zmiany kursÓw walut) inne składniki
aktywÓw finansowych, niebędące instrumentami pochodnymi,
albo zobowiązania finansowe, niebędące instrumentami
pochodnymi, od ktÓrych oczekuje się, że ich wartość godziwa
lub wynikające z nich przepływy pieniężne skompensują
zmiany wartości godziwej lub przepływÓw pieniężnych
zabezpieczanej pozycji. [Zob.: instrumenty pochodne [mem
ber]; pochodne aktywa finansowe; pochodne zobowiązania
finansowe; instrumenty finansowe, klasa [member]; aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

DescriptionOfFinancialInstrumen text
tsTheirCarryingAmountAndExpla
nationOfWhyFairValueCannotBe
MeasuredReliably

Opis instrumentÓw finanso
wych, ich wartości bilansowej
oraz wyjaśnienie, dlaczego
wiarygodna wycena ich
wartości godziwej nie jest
możliwa

Opis instrumentÓw finansowych, ich wartości bilansowej oraz
wyjaśnienie, dlaczego wiarygodna wycena ich wartości
godziwej nie jest możliwa w odniesieniu do instrumentÓw
finansowych, w przypadku ktÓrych ujawnianie informacji
o wartości godziwej nie jest wymagane. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 30 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRiskMana text
gementRelatedToAgriculturalActi
vity

Opis strategii zarządzania
ryzykiem finansowym
związanym z prowadzeniem
działalności rolniczej

Opis strategii zarządzania ryzykiem finansowym związanym
z prowadzeniem działalności rolniczej.

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 49 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfForecastTransaction text
HedgeAccountingPreviouslyUsed
ButNoLongerExpectedToOccur

Opis planowanych transakcji,
Opis planowanych transakcji, w odniesieniu do ktÓrych
w odniesieniu do ktÓrych
poprzednio stosowano rachunkowość zabezpieczeń, ale
w poprzednim okresie stoso
ktÓrych zrealizowania się już nie oczekuje.
wano rachunkowość zabezpie
czeń, ale ktÓrych zrealizo
wania się już nie oczekuje

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23F, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 23
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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Opis instrumentÓw finanso
wych wyznaczonych jako
instrumenty zabezpieczające

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfFrequencyAndMet
hodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsAssets

text

Opis częstotliwości stosowania
i metod w odniesieniu do
procedur badania modeli
wyceny, aktywa

Opis częstotliwości stosowania i metod w odniesieniu do
kalibrowania, weryfikacji historycznej oraz innych procedur
badania modeli wyceny wartości godziwej aktywÓw.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt b), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAndMet
hodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsEntitysOwnEquityIn
struments

text

Opis częstotliwości stosowania
i metod w odniesieniu do
procedur badania modeli
wyceny, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Opis częstotliwości stosowania i metod w odniesieniu do
kalibrowania, weryfikacji historycznej oraz innych procedur
badania modeli wyceny wartości godziwej własnych instru
mentÓw kapitałowych jednostki. [Zob.: własne instrumenty
kapitałowe jednostki [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt b), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAndMet
hodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsLiabilities

text

Opis częstotliwości stosowania
i metod w odniesieniu do
procedur badania modeli
wyceny, zobowiązania

Opis częstotliwości stosowania i metod w odniesieniu do
kalibrowania, weryfikacji historycznej oraz innych procedur
badania modeli wyceny wartości godziwej zobowiązań.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt b), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortisedIn
tangibleAssets

text

Opis składnikÓw wartości
niematerialnych w pełni
zamortyzowanych

Opis składnikÓw wartości niematerialnych w pełni zamorty
zowanych, ktÓre nadal są użytkowane. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 128 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCurrency

text

Opis waluty funkcjonalnej

Opis waluty podstawowego środowiska gospodarczego,
w ktÓrym działa jednostka.

Ujawnianie informacji: MSR 21
paragraf 53, ujawnianie informacji:
MSR 21 paragraf 57 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfFundingArrange
mentsAndFundingPolicyThatAf
fectFutureContributions

text

Opis ustaleń dotyczących
finansowania i polityki finan
sowania mających wpływ na
przyszłe składki

Opis ustaleń dotyczących finansowania i polityki finansowania
mających wpływ na przyszłe składki z tytułu programÓw
określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych świad
czeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 147 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 19 paragraf 148
pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Opis polityki finansowania

Opis polityki przekazywania środkÓw do podmiotu (funduszu)
odrębnego od jednostki pełniącej funkcję pracodawcy w celu
spełnienia przyszłych obowiązkÓw z tytułu wypłaty świadczeń
emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt c)

ifrs-full

text
DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuationPo
liciesAndProceduresAssets

Opis grupy w obrębie jedno
stki, ktÓra podejmuje decyzje
w sprawie zasad i procedur
wyceny, aktywa

Opis grupy w obrębie jednostki, ktÓra podejmuje decyzje
w sprawie zasad i procedur wyceny w odniesieniu do ustalania
wartości godziwej aktywÓw.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (i), przykład: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
text
tyThatDecidesEntitysValuationPo
liciesAndProceduresEntitysOw
nEquityInstruments

Opis grupy w obrębie jedno
stki, ktÓra podejmuje decyzje
w sprawie zasad i procedur
wyceny, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Opis grupy w obrębie jednostki, ktÓra podejmuje decyzje
w sprawie zasad i procedur wyceny w odniesieniu do ustalania
wartości godziwej własnych instrumentÓw kapitałowych
jednostki.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (i), przykład: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
text
tyThatDecidesEntitysValuationPo
liciesAndProceduresLiabilities

Opis grupy w obrębie jedno
stki, ktÓra podejmuje decyzje
w sprawie zasad i procedur
wyceny, zobowiązania

Opis grupy w obrębie jednostki, ktÓra podejmuje decyzje
w sprawie zasad i procedur wyceny w odniesieniu do ustalania
wartości godziwej zobowiązań.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (i), przykład: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfGrowthRateUsedTo X.XX
ExtrapolateCashFlowProjections
instant

Stopa wzrostu zastosowana do
ekstrapolacji prognoz prze
pływÓw pieniężnych

Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz prze
pływÓw pieniężnych poza okres objęty przez najbardziej
aktualne budżety/prognozy w odniesieniu do ośrodka wypra
cowującego środki pieniężne (zespołu ośrodkÓw). [Zob.:
ośrodki wypracowujące środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt d) ppkt (iv),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstrumen text
tsUsedToHedgeRiskExposuresAn
dHowTheyAreUsed

Opis instrumentÓw zabezpie
czających wykorzystywanych
w celu zabezpieczenia
ekspozycji na ryzyko oraz
sposobu, w jaki są one wyko
rzystywane

Opis instrumentÓw zabezpieczających wykorzystywanych
w celu zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko oraz sposobu,
w jaki są one wykorzystywane. [Zob.: instrumenty zabezpie
czające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 B pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInforma
tionAboutCounterpartyDefaul
tRates

text

Opis informacji historycznych
na temat wspÓłczynnikÓw
niewykonania zobowiązania
kontrahenta

Opis informacji historycznych na temat wspÓłczynnikÓw
niewykonania zobowiązania strony transakcji innej niż
jednostka.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG23
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquirerObtai
nedControlOfAcquiree

text

Opis tego, w jaki sposÓb
jednostka przejmująca objęła
kontrolę nad jednostką przej
mowaną

Opis tego, w jaki sposÓb jednostka przejmująca uzyskała
zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną
jednostki przejmowanej w celu osiągania korzyści z jej dzia
łalności.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossib
leAlternativeAssumptionsWasCal
culatedAssets

text

Opis tego, jak obliczono
skutek dla ustalania wartości
godziwej wynikający ze
zmiany jednego elementu lub
większej liczby nieobserwo
walnych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, aktywa

Opis tego, jak obliczono skutek dla ustalania wartości
godziwej aktywÓw wynikający ze zmiany jednego elementu
lub większej liczby nieobserwowalnych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych
założeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossib
leAlternativeAssumptionsWasCal
culatedEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Opis tego, jak obliczono
skutek dla ustalania wartości
godziwej wynikający ze
zmiany jednego elementu lub
większej liczby nieobserwo
walnych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Opis tego, jak obliczono skutek dla ustalania wartości
Ujawnianie informacji: MSSF 13
godziwej własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wynikający ze zmiany jednego elementu lub większej liczby
nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwiercied
lenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń. [Zob.:
własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossib
leAlternativeAssumptionsWasCal
culatedLiabilities

text

Opis tego, jak obliczono
skutek dla ustalania wartości
godziwej wynikający ze
zmiany jednego elementu lub
większej liczby nieobserwo
walnych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, zobowi
ązania

Opis tego, jak obliczono skutek dla ustalania wartości
godziwej zobowiązań wynikający ze zmiany jednego elementu
lub większej liczby nieobserwowalnych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych
założeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedMaximumEconomicBenefitA
vailable

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka ustaliła maksymalną
dostępną korzyść ekonomiczną

Opis sposobu, w jaki jednostka ustaliła maksymalną dostępną
korzyść ekonomiczną w odniesieniu do programu określonych
świadczeń, tj. czy świadczenia te będą miały formę refundacji,
obniżenia przyszłych składek czy połączenia obydwu tych
metod. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c) ppkt (iv)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13Assets

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka ustaliła, że infor
macje uzyskane od osÓb trze
cich wykorzystane do ustalenia
wartości godziwej zostały
opracowane zgodnie z MSSF
13, aktywa

Opis sposobu, w jaki jednostka ustaliła, że informacje uzys
kane od osÓb trzecich, takie jak kwotowania maklerÓw lub
usługi wyceny, wykorzystane do ustalenia wartości godziwej
aktywÓw zostały opracowane zgodnie z MSSF 13.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt d), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13EntitysOwnEquityInstru
ments

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka ustaliła, że infor
macje uzyskane od osÓb trze
cich wykorzystane do ustalenia
wartości godziwej zostały
opracowane zgodnie z MSSF
13, własne instrumenty kapi
tałowe jednostki

Opis sposobu, w jaki jednostka ustaliła, że informacje uzys Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt d), przykład: MSSF 13 paragraf
kane od osÓb trzecich, takie jak kwotowania maklerÓw lub
usługi wyceny, wykorzystane do ustalenia wartości godziwej 93 pkt g)
własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki zostały opra
cowane zgodnie z MSSF 13. [Zob.: własne instrumenty kapi
tałowe jednostki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13Liabilities

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka ustaliła, że infor
macje uzyskane od osÓb trze
cich wykorzystane do ustalenia
wartości godziwej zostały
opracowane zgodnie z MSSF
13, zobowiązania

Opis sposobu, w jaki jednostka ustaliła, że informacje uzys
kane od osÓb trzecich, takie jak kwotowania maklerÓw lub
usługi wyceny, wykorzystane do ustalenia wartości godziwej
zobowiązań zostały opracowane zgodnie z MSSF 13.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt d), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedWhichStructuredEntitiesIt
Sponsored

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka ustaliła, ktÓre
jednostki strukturyzowane
sponsorowała

Opis sposobu, w jaki jednostka ustaliła, ktÓre jednostki
strukturyzowane sponsorowała.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 27 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfHowEntityDetermi
nesConcentrationsOfRiskThatAri
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka określa koncentracje
ryzyka wynikającego z umÓw
objętych zakresem MSSF 17

Opis sposobu, w jaki jednostka określa koncentracje ryzyka
wynikającego z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 127 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nesEconomicRelationshipBetwe
enHedgedItemAndHedgingInstru
mentForPurposeOfAssessingHed
geEffectiveness

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka ustala powiązanie
ekonomiczne między instru
mentem zabezpieczającym
i pozycją zabezpieczaną do
celÓw oceny efektywności
zabezpieczenia

Opis sposobu, w jaki jednostka ustala powiązanie ekono
miczne między instrumentem zabezpieczającym i pozycją
zabezpieczaną do celÓw oceny efektywności zabezpieczenia.
Efektywność zabezpieczenia oznacza stopień, w jakim zmiany
wartości godziwej lub przepływÓw pieniężnych związanych
z instrumentem zabezpieczającym kompensują zmiany
wartości godziwej lub przepływÓw pieniężnych związanych
z pozycją zabezpieczaną. [Zob.: instrumenty zabezpieczające
[member]; pozycje zabezpieczone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 B pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEstablis
hesHedgeRatioAndWhatSource
sOfHedgeIneffectivenessAre

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka określa wskaźnik
zabezpieczenia, jak rÓwnież
źrÓdeł nieefektywności zabez
pieczenia

Ujawnianie informacji: MSSF 7
Opis sposobu, w jaki jednostka określa wskaźnik zabezpie
czenia, jak rÓwnież źrÓdeł nieefektywności zabezpieczenia.
paragraf 22 B pkt c)
Wskaźnik zabezpieczenia to związek między wielkością
instrumentu zabezpieczającego a wielkością pozycji zabezpie
czanej przedstawiony jako ich względna waga. [Zob.: zysk
(strata) z tytułu nieefektywności zabezpieczenia]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityManage
sLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

text

Opis sposobu, w jaki
jednostka zarządza ryzykiem
płynności wynikającym
z umÓw objętych zakresem
MSSF 17

Opis sposobu, w jaki jednostka zarządza ryzykiem płynności
wynikającym z umÓw objętych zakresem MSSF 17. [Zob.:
ryzyko płynności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 132 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis tego, w jaki sposÓb
jednostka uwzględnia swoją
strategię zarządzania ryzykiem
poprzez wykorzystanie
rachunkowości zabezpieczeń
i wyznaczenie powiązań
zabezpieczających, ktÓre
często rozwiązuje

Opis tego, w jaki sposÓb jednostka uwzględnia swoją strategię
zarządzania ryzykiem poprzez wykorzystanie rachunkowości
zabezpieczeń i wyznaczenie powiązań zabezpieczających,
ktÓre często rozwiązuje.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23C pkt b) ppkt (ii)

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35G pkt b)

DescriptionOfHowEntityReflec
text
tsItsRiskManagementStrategy
ByUsingHedgeAccountingAndDe
signatingHedgingRelationship
sThatItFrequentlyResets

ifrs-full

DescriptionOfHowForwardlookin
gInformationHasBeenIncorporate
dIntoDeterminationOfExpected
CreditLosses

text

Opis sposobu uwzględnienia
informacji dotyczących przy
szłości przy określeniu ocze
kiwanych strat kredytowych

Opis sposobu uwzględnienia informacji dotyczących przy
szłości przy określeniu oczekiwanych strat kredytowych,
w tym wykorzystania informacji makroekonomicznych.

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureRecove
ryOrReversalOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesIsAffectedBy
RisksAndUncertainty

text

Opis sposobu, w jaki ryzyko
i niepewność wpływają na
przyszłe odzyskanie lub
odwrÓcenie odroczonych sald
z regulowanej działalności

Opis sposobu, w jaki ryzyko i niepewność wpływają na
Ujawnianie informacji: MSSF 14
przyszłe odzyskanie lub odwrÓcenie odroczonych sald z regu paragraf 30 pkt c)
lowanej działalności. [Zob.: odroczone salda z regulowanej
działalności [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerConclu
dedThatItQualifiesForTempora
ryExemptionFromIFRS9

text

Opis sposobu, w jaki ubez
pieczyciel stwierdził, że
kwalifikuje się do tymczaso
wego zwolnienia z MSSF 9

Opis sposobu, w jaki ubezpieczyciel stwierdził, że kwalifikuje
się do tymczasowego zwolnienia z MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfHowInsurerDetermi text
nedThatItDidNotEngageInSignifi
cantActivityUnconnectedWithIn
surance

Opis sposobu, w jaki ubez
Opis sposobu, w jaki ubezpieczyciel ustalił, że nie angażował
pieczyciel ustalił, że nie anga się w znaczącą działalność niezwiązaną z ubezpieczeniami,
żował się w znaczącą działal w tym tego, jakie informacje brał pod uwagę.
ność niezwiązaną z ubezpie
czeniami

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowIssueCostsNot
RecognisedAsExpenseWereRe
cognisedForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Opis sposobu, w jaki koszty
emisji nieujęte jako koszty
okresu zostały ujęte w przy
padku transakcji ujmowanej
odrębnie od nabycia aktywÓw
i przejęcia zobowiązań
w ramach połączenia jedno
stek

Opis sposobu, w jaki koszty emisji nieujęte jako koszty okresu
zostały ujęte w przypadku transakcji ujmowanych odrębnie od
nabycia aktywÓw i przejęcia zobowiązań w ramach
połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt m)

ifrs-full

DescriptionOfHowManagemen
tDeterminesConcentrations

text

Opis, w jaki sposÓb kierow
nictwo ustala koncentracje

Opis, w jaki sposÓb kierownictwo ustala koncentracje ryzyka
związanego z instrumentami finansowymi. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B8 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueAssets

text

Opis sposobu uwzględnienia
informacji uzyskanych od
osÓb trzecich przy ustalaniu
wartości godziwej, aktywa

Opis sposobu, w jaki informacje uzyskane od osÓb trzecich,
takie jak: kwotowania maklerÓw lub usługi wyceny, wartość
aktywÓw netto i istotne dane rynkowe, uwzględniono przy
ustalaniu wartości godziwej aktywÓw.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE64 pkt
b), przykład: MSSF 13 paragraf 92
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueEntity
sOwnEquityInstruments

text

Opis sposobu uwzględnienia
informacji uzyskanych od
osÓb trzecich przy ustalaniu
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Opis sposobu, w jaki informacje uzyskane od osÓb trzecich,
takie jak: kwotowania maklerÓw lub usługi wyceny, wartość
aktywÓw netto i istotne dane rynkowe, uwzględniono przy
ustalaniu wartości godziwej własnych instrumentÓw kapitało
wych jednostki. [Zob.: własne instrumenty kapitałowe jedno
stki [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE64 pkt
b), przykład: MSSF 13 paragraf 92

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueLiabili
ties

text

Opis sposobu uwzględnienia
informacji uzyskanych od
osÓb trzecich przy ustalaniu
wartości godziwej, zobowi
ązania

Opis sposobu, w jaki informacje uzyskane od osÓb trzecich,
takie jak: kwotowania maklerÓw lub usługi wyceny, wartość
aktywÓw netto i istotne dane rynkowe, uwzględniono przy
ustalaniu wartości godziwej zobowiązań.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE64 pkt
b), przykład: MSSF 13 paragraf 92

ifrs-full

DescriptionOfIdentificationOfFi
text
nancialStatementsToWhichSepara
teFinancialStatementsRelate

Opis wskazania sprawozdań
finansowych, z ktÓrymi
powiązane są jednostkowe
sprawozdania finansowe

Opis wskazania sprawozdań finansowych, z ktÓrymi powi
ązane są jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRateRe
gulators

Opis tożsamości podmiotu
regulującego (podmiotÓw
regulujących) ceny

Opis tożsamości podmiotu regulującego (podmiotÓw reguluj
ących) ceny. Podmiot regulujący ceny to upoważniony organ
uprawniony na mocy prawa lub przepisÓw do ustalania cen
lub zakresu cen, ktÓre są wiążące dla jednostki. Podmiotem
regulującym ceny może być osoba trzecia lub podmiot powi
ązany z jednostką, w tym zarząd jednostki, jeśli organ ten jest
zobowiązany przez prawo lub przepisy do ustalania cen
zarÓwno w interesie klientÓw, jak i w celu zapewnienia
ogÓlnej finansowej rentowności jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30 pkt b)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 34

DescriptionOfImpactOfRateRegu
lationOnCurrentAndDeferredTax

text

Opis wpływu regulacji ceny na
podatek bieżący i odroczony

Opis wpływu regulacji ceny na podatek bieżący i odroczony.
Regulacja cen to ramy ustalania cen, ktÓre mogą być pobie
rane od klientÓw w zamian za towary lub usługi, przy czym
ramy te podlegają nadzorowi lub zatwierdzeniu przez podmiot
regulujący ceny.

ifrs-full

DescriptionOfInformationAbout
SurplusOrDeficitOfMultiemplo
yerPlan

text

Opis informacji na temat
niedoborÓw lub nadwyżek
programu wielozakładowego
lub państwowego

Ujawnianie informacji: MSR 19
Opis dostępnych informacji na temat niedoborÓw lub
nadwyżek wielozakładowego lub państwowego programu
paragraf 148 pkt d) ppkt (iv)
świadczeń, ktÓre mogą mieć wpływ na kwotę przyszłych
składek. [Zob.: wielozakładowe programy określonych świad
czeń [member]; państwowe programy określonych świadczeń
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfInformationWhere
FairValueDisclosuresNotRequired

text

Opis faktu, że informacje na
temat wartości godziwej nie
zostały ujawnione, ponieważ
wiarygodna wycena wartości
godziwej instrumentÓw nie
jest możliwa

Opis faktu, że informacje na temat wartości godziwej nie
zostały ujawnione, ponieważ wiarygodna wycena wartości
godziwej instrumentÓw nie jest możliwa.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 30 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretations

text block

Ujawnienie informacji na
temat zastosowania stan
dardÓw lub interpretacji po
raz pierwszy [text block]

Ujawnienie informacji na temat pierwszego zastosowania
MSSF. [Zob.: MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfInputsToOptionPri
cingModelShareOptionsGranted

text

Opis danych wejściowych do
modelu wyceny opcji, przy
znane opcje na akcje

Opis danych wejściowych do modelu wyceny opcji w odnie Ujawnianie informacji: MSSF 2
sieniu do przyznanych opcji na akcje. [Zob.: model wyceny
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)
opcji [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

text

Opis danych wejściowych
wykorzystanych dla ustalenia
wartości godziwej, aktywa

Opis danych wejściowych wykorzystanych dla ustalenia
wartości godziwej aktywÓw. Dane wejściowe są to założenia,
na podstawie ktÓrych uczestnicy rynku dokonaliby wyceny
składnika aktywÓw, w tym założenia dotyczące ryzyka, takie
jak ryzyko nierozerwalnie związane z konkretną techniką
wyceny stosowaną w odniesieniu do ustalenia wartości
godziwej (taką jak model ustalania ceny) i ryzyko związane
z danymi wejściowymi w technice wyceny.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

text

Opis danych wejściowych
wykorzystanych dla ustalenia
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Opis danych wejściowych wykorzystanych dla ustalenia
wartości godziwej własnych instrumentÓw kapitałowych
jednostki. Dane wejściowe są to założenia, na podstawie
ktÓrych uczestnicy rynku dokonaliby wyceny własnych
instrumentÓw kapitałowych jednostki, w tym założenia
dotyczące ryzyka, takie jak ryzyko nierozerwalnie związane
z konkretną techniką wyceny stosowaną w odniesieniu do
ustalenia wartości godziwej (taką jak model ustalania ceny)
i ryzyko związane z danymi wejściowymi w technice wyceny.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)
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ifrs-full
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Opis danych wejściowych
wykorzystanych dla ustalenia
wartości godziwej, zobowi
ązania

Opis danych wejściowych wykorzystanych dla ustalenia
Ujawnianie informacji: MSSF 13
wartości godziwej zobowiązań. Dane wejściowe są to założe paragraf 93 pkt d)
nia, na podstawie ktÓrych uczestnicy rynku dokonaliby
wyceny zobowiązań, w tym założenia dotyczące ryzyka, takie
jak ryzyko nierozerwalnie związane z konkretną techniką
wyceny stosowaną w odniesieniu do ustalenia wartości
godziwej (taką jak model ustalania ceny) i ryzyko związane
z danymi wejściowymi w technice wyceny.

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToProvi
deSupportToStructuredEntity

text

Opis zamiaru udzielenia
wsparcia jednostce struktury
zowanej

Opis aktualnego zamiaru udzielenia przez jednostkę wsparcia
finansowego lub innego wsparcia jednostce strukturyzowanej,
w tym zamiaru wspomagania jednostki strukturyzowanej
w uzyskaniu wsparcia finansowego.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 17, ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf 31

ifrs-full

DescriptionOfInternalCreditRatin
gsProcess

text

Opis procesu stosowania
wewnętrznych ratingÓw
kredytowych

Opis procesu stosowania przez jednostkę wewnętrznych
ratingÓw kredytowych. [Zob.: wewnętrzne oceny stopnia
ryzyka kredytowego [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG25
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfInternalReportin
gProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasuremen
tsAssets

text

Opis procedur sprawozdaw
czości wewnętrznej dotycz
ących omawiania i oceniania
pomiarÓw wartości godziwej,
aktywa

Opis wprowadzonych procedur sprawozdawczości
wewnętrznej (np. czy i w jaki sposÓb komitety ds. wyceny,
zarządzania ryzykiem lub audytu omawiają i oceniają pomiary
wartości godziwej) obowiązujących grupę w obrębie jednostki,
ktÓra podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny
w odniesieniu do ustalania wartości godziwej aktywÓw.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (iii), przykład: MSSF
13 paragraf 93 pkt g)
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfInternalReportin
gProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasuremen
tsEntitysOwnEquityInstruments

text

Opis procedur sprawozdaw
czości wewnętrznej dotycz
ących omawiania i oceniania
pomiarÓw wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Opis wprowadzonych procedur sprawozdawczości
wewnętrznej (np. czy i w jaki sposÓb komitety ds. wyceny,
zarządzania ryzykiem lub audytu omawiają i oceniają pomiary
wartości godziwej) obowiązujących grupę w obrębie jednostki,
ktÓra podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny
w odniesieniu do ustalania wartości godziwej własnych
instrumentÓw kapitałowych jednostki. [Zob.: własne instru
menty kapitałowe jednostki [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (iii), przykład: MSSF
13 paragraf 93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfInternalReportin
gProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasurement
sLiabilities

text

Opis procedur sprawozdaw
czości wewnętrznej dotycz
ących omawiania i oceniania
pomiarÓw wartości godziwej,
zobowiązania

Opis wprowadzonych procedur sprawozdawczości
wewnętrznej (np. czy i w jaki sposÓb komitety ds. wyceny,
zarządzania ryzykiem lub audytu omawiają i oceniają pomiary
wartości godziwej) obowiązujących grupę w obrębie jednostki,
ktÓra podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny
w odniesieniu do ustalania wartości godziwej zobowiązań.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (iii), przykład: MSSF
13 paragraf 93 pkt g)

ifrs-full

text
DescriptionOfInterrelationship
sBetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOrMi
tigateEffectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValueMeasure
mentAssets

Opis istniejących powiązań
między nieobserwowalnymi
danymi wejściowymi
i sposobu, w jaki mogą
wzmÓc lub złagodzić wpływ
zmian nieobserwowalnych
danych wejściowych na
pomiar wartości godziwej,
aktywa

Opis istniejących powiązań między nieobserwowalnymi
danymi wejściowymi i sposobu, w jaki mogą wzmÓc lub
złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejścio
wych na pomiar wartości godziwej aktywÓw. [Zob.: ujaw
nienie informacji na temat istotnych nieobserwowalnych
danych wejściowych wykorzystanych dla ustalenia wartości
godziwej aktywÓw [text block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (i)
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Etykieta dokumentacji
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DescriptionOfInterrelationship
text
sBetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOrMi
tigateEffectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Opis istniejących powiązań
między nieobserwowalnymi
danymi wejściowymi
i sposobu, w jaki mogą
wzmÓc lub złagodzić wpływ
zmian nieobserwowalnych
danych wejściowych na
pomiar wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Opis istniejących powiązań między nieobserwowalnymi
danymi wejściowymi i sposobu, w jaki mogą wzmÓc lub
złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejścio
wych na pomiar wartości godziwej własnych instrumentÓw
kapitałowych jednostki. [Zob.: ujawnienie informacji na temat
istotnych nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzys
tanych dla ustalenia wartości godziwej kapitału własnego [text
block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationship
text
sBetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOrMi
tigateEffectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValueMeasure
mentLiabilities

Opis istniejących powiązań
między nieobserwowalnymi
danymi wejściowymi
i sposobu, w jaki mogą
wzmÓc lub złagodzić wpływ
zmian nieobserwowalnych
danych wejściowych na
pomiar wartości godziwej,
zobowiązania

Opis istniejących powiązań między nieobserwowalnymi
danymi wejściowymi i sposobu, w jaki mogą wzmÓc lub
złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejścio
wych na pomiar wartości godziwej zobowiązań. [Zob.: ujaw
nienie informacji na temat istotnych nieobserwowalnych
danych wejściowych wykorzystanych dla ustalenia wartości
godziwej zobowiązań [text block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProperty
AtCostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueModel

text

Opis nieruchomości inwesty
cyjnej, w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia lub
zgodnie z MSSF 16 w modelu
wartości godziwej

Opis nieruchomości inwestycyjnej wycenionej w cenie nabycia Ujawnianie informacji: MSR 40
lub koszcie wytworzenia lub zgodnie z MSSF 16 z zastoso paragraf 78 pkt a)
waniem modelu wartości godziwej, ponieważ jednostka nie
może wiarygodnie ustalić wartości godziwej. [Zob.: nierucho
mości inwestycyjne]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProper
tyWhereFairValueInformationI
sUnreliableCostModel

text

Opis nieruchomości inwesty
cyjnej, w przypadku ktÓrej
informacje o wartości
godziwej są niewiarygodne,
model oparty na cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia

Opis nieruchomości inwestycyjnej ujętej z zastosowaniem
modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
w przypadku ktÓrej jednostka nie może wiarygodnie ustalić
wartości godziwej. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 79 pkt e) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfInvestmentsInEqui
tyDesignatedAsMeasuredAtFair
ThroughOtherComprehensiveIn
come

text

Opis inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczonych jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody

Opis inwestycji w instrumenty kapitałowe wyznaczonych jako
wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 A pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsAnd
text
ChangesInJudgementsThatSignifi
cantlyAffectDeterminationOfAmo
untAndTimingOfRevenueFrom
ContractsWithCustomers

Opis subiektywnych ocen
i zmian tych ocen, ktÓre
w znaczący sposÓb wpływają
na ustalenie kwoty i terminu
uzyskania przychodÓw
z tytułu umÓw z klientami

Opis subiektywnych ocen i zmian tych ocen, ktÓre
w znaczący sposÓb wpływają na ustalenie kwoty i terminu
uzyskania przychodÓw z tytułu umÓw z klientami. [Zob.:
przychody z tytułu umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 123

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMade
ByManagementInApplyingAggre
gationCriteriaForOperatingSeg
ments

text

Opis ocen dokonanych przez
Opis ocen dokonanych przez kierownictwo w ramach zasto
kierownictwo w ramach
sowania kryteriÓw łączenia segmentÓw operacyjnych. [Zob.:
zastosowania kryteriÓw
segmenty operacyjne [member]]
łączenia segmentÓw operacyj
nych

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 22 pkt aa)

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMadeIn
DeterminingAmountOfCostsTo
ObtainOrFulfilContractsWithCus
tomers

text

Opis subiektywnych ocen
dokonanych podczas ustalania
kwoty kosztÓw poniesionych
w celu uzyskania lub wyko
nania umÓw z klientami

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 127 pkt a)

Opis subiektywnych ocen dokonanych podczas ustalania
kwoty kosztÓw poniesionych w celu uzyskania lub wykonania
umÓw z klientami. [Zob.: składniki aktywÓw odnoszące się
do poniesionych kosztÓw doprowadzenia do zawarcia lub
wykonania umÓw z klientami]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 260

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfJustificationForU
singGrowthRateThatExceedsLon
gtermAverageGrowthRate

text

Opis uzasadnienia zastoso
wania stopy wzrostu, ktÓra
przewyższa średnie długoter
minowe stopy wzrostu

Opis uzasadnienia zastosowania do ekstrapolacji prognoz
przepływÓw pieniężnych każdej stopy wzrostu, ktÓra prze
wyższa średnie długoterminowe stopy wzrostu dla produktÓw,
branży, kraju lub państw, w ktÓrych działa jednostka, lub
rynku, z ktÓrym związany jest dany ośrodek (zespoły ośrod
kÓw). [Zob.: ośrodki wypracowujące środki pieniężne [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt d) ppkt (iv)

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBased
CashFlowProjections

text

Opis kluczowych założeń
kierownictwa, na podstawie
ktÓrych opracowano prognozy
przepływÓw pieniężnych

Opis kluczowych założeń kierownictwa, na podstawie ktÓrych
opracowano prognozy przepływÓw pieniężnych za okres
objęty najbardziej aktualnym budżetem/prognozą w odnie
sieniu do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (zespołu
ośrodkÓw). Za kluczowe uznaje się te założenia, ktÓre
wywierają największy wpływ na wartość odzyskiwalną danego
ośrodka (zespołu ośrodkÓw). [Zob.: ośrodki wypracowujące
środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt d) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 135 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBased
DeterminationOfFairValueLes
sCostsOfDisposal

text

Opis kluczowych założeń, na
ktÓrych kierownictwo oparło
ustalenie wartości godziwej
pomniejszonej o koszty zbycia

Opis kluczowych założeń, na ktÓrych kierownictwo oparło
ustalenie wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia
w odniesieniu do ośrodka wypracowującego środki pieniężne
(zespołu ośrodkÓw). Za kluczowe uznaje się te założenia,
ktÓre wywierają największy wpływ na wartość odzyskiwalną
danego ośrodka (zespołu ośrodkÓw). [Zob.: ośrodki wypra
cowujące środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt e) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt f) ppkt (iii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfLevelOfFairValu
eHierarchyWithinWhichFairValu
eMeasurementIsCategorised

text

Opis poziomu hierarchii
wartości godziwej, na ktÓrym
wycena w wartości godziwej
została sklasyfikowana

Opis poziomu hierarchii wartości godziwej, na ktÓrym wycena
w wartości godziwej została sklasyfikowana w całości (bez
uwzględniania obserwowalności „kosztÓw zbycia”), w odnie
sieniu do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (zespołu
ośrodkÓw). [Zob.: ośrodki wypracowujące środki pieniężne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt e) ppkt (iiA),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt f) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfLimitationsOfMet
text
hodsUsedInPreparingSensitivityA
nalysisForActuarialAssumptions

Opis ograniczeń metod stoso
wanych przy przeprowadzaniu
analizy wrażliwości dla
założeń aktuarialnych

Opis ograniczeń metod stosowanych przy przeprowadzaniu
analizy wrażliwości dla istotnych założeń aktuarialnych. [Zob.:
założenia aktuarialne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichGainOrLossAsResultOfRe
measuringToFairValueEquityInte
restIsRecognised

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
z całkowitych dochodÓw,
w ktÓrej ujmowane są zysk
lub strata na skutek przesza
cowania do wartości godziwej
udziału kapitałowego

Opis pozycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw,
w ktÓrej ujmowane są zysk lub strata na skutek przeszaco
wania do wartości godziwej udziału kapitałowego w jednostce
przejmowanej należącego do jednostki przejmującej przed
połączeniem jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt p) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncomeT
hatIncludesReclassificationAdjus
tments

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
z całkowitych dochodÓw,
ktÓra zawiera korekty z tytułu
przeklasyfikowania

Opis pozycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw, ktÓra
zawiera korekty z tytułu przeklasyfikowania. Korekty wyni
kające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zyskÓw
(strat) bieżącego okresu kwoty, ktÓre były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym lub w poprzednich
okresach.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C pkt b) ppkt (v)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncomeT
hatIncludesRecognisedHedgeInef
fectiveness

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
z całkowitych dochodÓw,
ktÓra zawiera ujętą nieefek
tywność zabezpieczenia

Opis pozycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw, ktÓra
zawiera ujętą nieefektywność zabezpieczenia. [Zob.: zysk
(strata) z tytułu nieefektywności zabezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C pkt a) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgedItem

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, ktÓra
zawiera pozycję zabezpieczaną

Opis pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ktÓra
zawiera pozycję zabezpieczaną. [Zob.: pozycje zabezpieczone
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgingInstrument

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, ktÓra
zawiera instrument zabezpie
czający

Opis pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ktÓra
zawiera instrument zabezpieczający. [Zob.: instrumenty
zabezpieczające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 A pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsForAcqui
sitionRelatedCostsRecognisedA
sExpenseForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
z całkowitych dochodÓw,
ktÓre dotyczą kwot kosztÓw
związanych z przejęciem
ujętych jako koszt w przy
padku transakcji ujmowanej
odrębnie od nabycia aktywÓw
i przejęcia zobowiązań
w ramach połączenia jedno
stek

Opis pozycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw, ktÓre
dotyczą kwot kosztÓw związanych z przejęciem ujętych jako
koszt w przypadku transakcji ujmowanych odrębnie od
nabycia aktywÓw i przyjęcia zobowiązań w ramach
połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member];
koszty związane z przejęciem ujęte jako koszt w przypadku
transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywÓw i prze
jęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt m)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfLineItemsInFinan
cialStatementsForAmountsRecog
nisedForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
finansowym dotyczących kwot
ujętych dla transakcji ujmo
wanej odrębnie od nabycia
aktywÓw i przejęcia zobowi
ązań w ramach połączenia
jednostek

Opis pozycji w sprawozdaniu finansowym, w ktÓrych zawarte
są kwoty ujęte dla transakcji ujmowanych odrębnie od nabycia
aktywÓw i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; kwoty ujęte
dla transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywÓw
i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt l) ppkt (iii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhereGa
insLossesAreRecognisedFairValu
eMeasurementAssets

text

Opis pozycji innych całkowi
tych dochodÓw, w ktÓrych
ujęto zyski (straty), ustalanie
wartości godziwej, aktywa

Opis pozycji innych całkowitych dochodÓw, w ktÓrych ujęto
zyski (straty) za okres z tytułu aktywÓw wycenianych
w wartości godziwej. [Zob.: w wartości godziwej [member];
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhereGa
insLossesAreRecognisedFairValu
eMeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

text

Opis pozycji innych całkowi
tych dochodÓw, w ktÓrych
ujęto zyski (straty), ustalanie
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Opis pozycji innych całkowitych dochodÓw, w ktÓrych ujęto
zyski (straty) za okres z tytułu własnych instrumentÓw kapi
tałowych jednostki wycenianych w wartości godziwej. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; własne instrumenty kapitałowe
jednostki [member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhereGa
insLossesAreRecognisedFairValu
eMeasurementLiabilities

text

Opis pozycji innych całkowi
tych dochodÓw, w ktÓrych
ujęto zyski (straty), ustalanie
wartości godziwej, zobowi
ązania

Opis pozycji innych całkowitych dochodÓw, w ktÓrych ujęto
zyski (straty) za okres z tytułu zobowiązań wycenianych
w wartości godziwej. [Zob.: w wartości godziwej [member];
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossInWhichGainLossOnCes
sationOfConsolidationOfSubsidia
riesIsRecognised

text

Opis pozycji w wyniku finan
sowym, w ktÓrej(-ych) ujęto
zysk (stratę) z tytułu zaprzes
tania konsolidacji jednostek
zależnych

Opis pozycji w wyniku finansowym, w ktÓrej(-ych) ujęto
Ujawnianie informacji: MSSF 12
zysk (stratę) z tytułu zaprzestania konsolidacji jednostek
paragraf 9B pkt c)
zależnych ze względu na zmianę statusu jednostki inwesty
cyjnej. [Zob.: ujawnienie informacji na temat jednostek inwe
stycyjnych [text block]; jednostki zależne [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasuremen
tAssets

text

Opis pozycji wyniku finanso
wego, w ktÓrych ujęto zyski
(straty), ustalanie wartości
godziwej, aktywa

Opis pozycji wyniku finansowego, w ktÓrej(-ych) ujęto zyski
(straty) za okres z tytułu aktywÓw wycenianych w wartości
godziwej. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

text

Opis pozycji wyniku finanso
wego, w ktÓrych ujęto zyski
(straty), ustalanie wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Opis pozycji wyniku finansowego, w ktÓrej(-ych) ujęto zyski
(straty) za okres z tytułu własnych instrumentÓw kapitałowych
jednostki wycenianych w wartości godziwej. [Zob.: własne
instrumenty kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasurement
Liabilities

text

Opis pozycji wyniku finanso
wego, w ktÓrych ujęto zyski
(straty), ustalanie wartości
godziwej, zobowiązania

Opis pozycji wyniku finansowego, w ktÓrej(-ych) ujęto zyski
(straty) za okres z tytułu zobowiązań wycenianych w wartości
godziwej. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealisedGa
insOrLossesForAssetsHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognisedFairVa
lueMeasurement

text

Opis pozycji wyniku finanso
wego, w ktÓrych ujęto zyski
(straty) przypisywane zmianie
niezrealizowanych zyskÓw lub
strat związanych z aktywami
posiadanymi na koniec okresu,
ustalanie wartości godziwej

Opis pozycji w wyniku finansowym, w ktÓrych wykazane są
zyski (straty) za okres ujęte w wyniku finansowym w odnie
sieniu do aktywÓw wycenianych w wartości godziwej, przy
pisywane zmianie niezrealizowanych zyskÓw (strat) związa
nych z tymi aktywami posiadanymi na koniec okresu spra
wozdawczego. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt f)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
text
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealisedGa
insOrLossesForEntitysOwnEquity
InstrumentsHeldAtEndOfPeriodA
reRecognisedFairValueMeasure
ment

Opis pozycji wyniku finanso
wego, w ktÓrych ujęto zyski
(straty) przypisywane zmianie
niezrealizowanych zyskÓw lub
strat związanych z własnymi
instrumentami kapitałowymi
jednostki posiadanymi na
koniec okresu, ustalanie
wartości godziwej

Opis pozycji w wyniku finansowym, w ktÓrych wykazane są
zyski (straty) za okres ujęte w wyniku finansowym w odnie
sieniu do własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki
wycenianych w wartości godziwej, przypisywane zmianie
niezrealizowanych zyskÓw (strat) związanych z tymi instru
mentami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego.
[Zob.: w wartości godziwej [member]; własne instrumenty
kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt f)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealisedGa
insOrLossesForLiabilitiesHeldA
tEndOfPeriodAreRecognisedFair
ValueMeasurement

Opis pozycji wyniku finanso
wego, w ktÓrych ujęto zyski
(straty) przypisywane zmianie
niezrealizowanych zyskÓw lub
strat związanych z zobowiąza
niami posiadanymi na koniec
okresu, ustalanie wartości
godziwej

Opis pozycji w wyniku finansowym, w ktÓrych wykazane są
zyski (straty) za okres ujęte w wyniku finansowym w odnie
sieniu do zobowiązań wycenianych w wartości godziwej,
przypisywane zmianie niezrealizowanych zyskÓw (strat)
związanych z tymi zobowiązaniami posiadanymi na koniec
okresu sprawozdawczego. [Zob.: w wartości godziwej [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt f)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichImpairmentLossesRecogni
sedInProfitOrLossAreIncluded

text

Opis pozycji sprawozdania
z całkowitych dochodÓw, do
ktÓrej(-ych) włączono odpis
aktualizujący z tytułu utraty
wartości ujęty w wyniku
finansowym

Opis pozycji sprawozdania z całkowitych dochodÓw, do
ktÓrej(-ych) włączono odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości ujęty w wyniku finansowym. [Zob.: odpis aktuali
zujący z tytułu utraty wartości (odwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finanso
wym]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichImpairmentLossesRecogni
sedInProfitOrLossAreReversed

text

Opis pozycji sprawozdania
z całkowitych dochodÓw,
w ktÓrej(-ych) dokonano
odwrÓcenia odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku
finansowym

Opis pozycji sprawozdania z całkowitych dochodÓw,
w ktÓrej(-ych) dokonano odwrÓcenia odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku finansowym. [Zob.:
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrÓcenie
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty
w wyniku finansowym]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
text
mentOfFinancialPositionInWhi
chAssetsAndLiabilitiesRecognise
dInRelationToStructuredEntitiesA
reRecognised

Opis pozycji w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej,
w ktÓrych ujmowane są
aktywa i zobowiązania
w odniesieniu do jednostek
strukturyzowanych

Opis pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
w ktÓrych ujmowane są aktywa i zobowiązania w odniesieniu
do jednostek strukturyzowanych.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 29 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhichIn
cludeLeaseLiabilities

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, ktÓre
obejmują zobowiązania
z tytułu leasingu

Opis pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ktÓre
obejmują zobowiązania z tytułu leasingu. [Zob.: zobowiązania
z tytułu leasingu]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 47 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhichIn
cludeRightofuseAssets

text

Opis pozycji w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, ktÓre
obejmują aktywa z tytułu
prawa do użytkowania

Opis pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ktÓre
obejmują aktywa z tytułu prawa do użytkowania. [Zob.:
aktywa z tytułu prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 47 pkt a) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfLinkBetweenReim
bursementRightAndRelatedObli
gation

text

Opis relacji pomiędzy prawem
do rekompensaty a związanym
z nim zobowiązaniem

Opis relacji pomiędzy prawem do rekompensaty a związanym
z nim zobowiązaniem. [Zob.: prawa do rekompensaty, według
wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumption
sMadeConcerningFutureEven
tsContingentLiabilitiesInBusines
sCombination

text

Opis głÓwnych założeń
poczynionych odnośnie do
przyszłych zdarzeń, zobowi
ązania warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem
jednostek

Opis głÓwnych założeń poczynionych odnośnie do przyszłych
zdarzeń, ktÓre mogą mieć wpływ na kwotę wymaganą do
uregulowania zobowiązania warunkowego ujmowanego
w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania
warunkowe [member]; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B64
pkt j)

ifrs-full

text
DescriptionOfMajorAssumption
sMadeConcerningFutureEventsOt
herProvisions

Opis głÓwnych założeń
poczynionych odnośnie do
przyszłych zdarzeń, inne
rezerwy

Opis głÓwnych założeń poczynionych odnośnie do przyszłych
zdarzeń, ktÓre mogą mieć wpływ na kwotę wymaganą do
rozliczenia rezerwy. [Zob.: inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 85 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfManagementsAp
proachToDeterminingValuesAs
signedToKeyAssumptions

Opis przyjętej przez kierow
nictwo metody wyceny
wartości przypisanej
kluczowym założeniom

Opis przyjętej przez kierownictwo metody wyceny wartości
przypisanej kluczowym założeniom oraz stwierdzenie, czy
wartości te odzwierciedlają dotychczasowe doświadczenia, lub,
jeśli jest to stosowne rozwiązanie, czy są spÓjne z przesłan
kami pochodzącymi z zewnętrznych źrÓdeł informacji, a jeśli
nie są, to w jakim stopniu i dlaczego odbiegają od dotych
czasowych doświadczeń oraz zewnętrznych źrÓdeł informacji.
Za kluczowe uznaje się te założenia, ktÓre wywierają
największy wpływ na wartość odzyskiwalną danego ośrodka
(zespołu ośrodkÓw).

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt d) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 135 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 134
pkt e) ppkt (ii)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfManagingLiquidity
Risk

text block

Ujawnienie sposobu
zarządzania przez jednostkę
ryzykiem płynności [text
block]

Ujawnienie informacji na temat sposobu zarządzania przez
jednostkę ryzykiem płynności. [Zob.: ryzyko płynności
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 39 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfMaterialReconcilin
gItems

text

Opis istotnych pozycji uzgad
niających

Opis wszystkich istotnych pozycji uzgadniających. [Zob.:
istotne pozycje uzgadniające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 28

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTermO
fOptionsGrantedForSharebased
PaymentArrangement

text

Opis maksymalnego czasu
trwania (życia) przyznanych
opcji w odniesieniu do umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Opis maksymalnego czasu trwania (życia) przyznanych opcji
w odniesieniu do umowy dotyczącej płatności w formie akcji,
ktÓra istniała w danym okresie. Jednostka z zasadniczo
podobnymi typami umÓw dotyczących płatności w formie
akcji może przedstawić wskazane informacje w sposÓb
zagregowany. [Zob.: umowa dotycząca płatności w formie
akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementBasis text
ForNoncontrollingInterestInAcqui
reeRecognisedAtAcquisitionDate

Opis podstawy wyceny
niekontrolującego udziału
w jednostce przejmowanej
ujmowanego na dzień prze
jęcia

Opis podstawy wyceny niekontrolującego udziału w jednostce
przejmowanej ujmowanego na dzień przejęcia w przypadku
połączeń jednostek, w ktÓrych jednostka przejmująca posiada
mniej niż 100 % udziału kapitałowego w jednostce przej
mowanej na dzień przejęcia. [Zob.: połączenia jednostek
[member]; udział niekontrolujący w jednostce przejmowanej
ujmowany na dzień przejęcia]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt o) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfMeasurementDiffe
rencesForFinancialAssetsSubjec
tToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

text

Opis rÓżnic wyceny aktywÓw
finansowych, ktÓre są objęte
kompensowaniem, egzekwo
walnym porozumieniem
ramowym lub podobnym
porozumieniem dotyczącym
kompensowania

Opis rÓżnic wyceny aktywÓw finansowych, ktÓre są
Ujawnianie informacji: MSSF 7
kompensowane lub są objęte kompensowaniem, egzekwo
paragraf B42
walnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumie
niem dotyczącym kompensowania. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementDiffe text
rencesForFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

Opis rÓżnic wyceny zobowi
ązań finansowych, ktÓre są
objęte kompensowaniem,
egzekwowalnym porozumie
niem ramowym lub podobnym
porozumieniem dotyczącym
kompensowania

Opis rÓżnic wyceny zobowiązań finansowych, ktÓre są
Ujawnianie informacji: MSSF 7
kompensowane lub są objęte kompensowaniem, egzekwo
paragraf B42
walnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumie
niem dotyczącym kompensowania. [Zob.: zobowiązania
finansowe]

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSett
lementForSharebasedPaymentAr
rangement

Opis sposobu rozliczenia
umowy dotyczącej płatności
w formie akcji

Opis sposobu rozliczenia (np. czy w środkach pieniężnych
(aktywach), czy poprzez emisję instrumentÓw kapitałowych)
typu umowy dotyczącej płatności w formie akcji, ktÓra
istniała w danym okresie. Jednostka z zasadniczo podobnymi
typami umÓw dotyczących płatności w formie akcji może
przedstawić wskazane informacje w sposÓb zagregowany.
[Zob.: umowa dotycząca płatności w formie akcji [member]]

text

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfMethodologyUsed text
ToDetermineWhetherPresentin
gEffectsOfChangesInLiabilitys
CreditRiskInOtherComprehensi
veIncomeWouldCreateOrEnlar
geAccountingMismatchInProfitOr
Loss

Opis metodyki lub metodyk
stosowanych w celu ustalenia,
czy prezentacja skutkÓw
zmian ryzyka kredytowego
zobowiązania w innych całko
witych dochodach doprowa
dziłaby do powstania lub
zwiększenia niedopasowania
księgowego w wyniku finan
sowym

Opis metodyki lub metodyk stosowanych w celu ustalenia, czy
prezentacja skutkÓw zmian ryzyka kredytowego zobowiązania
finansowego w innych całkowitych dochodach doprowadzi
łaby do powstania lub zwiększenia niedopasowania księgo
wego w wyniku finansowym. Jeżeli wymaga się, by jednostka
prezentowała skutki zmian ryzyka kredytowego zobowiązania
w wyniku finansowym, ujawnienie informacji musi obej
mować szczegÓłowy opis powiązania ekonomicznego między
właściwościami zobowiązania i właściwościami innego
instrumentu finansowego wycenianego w wartości godziwej
przez wynik finansowy, ktÓrego wartość uległa zmianie
wskutek zmian ryzyka kredytowego zobowiązania. [Zob.:
ryzyko kredytowe [member]; instrumenty finansowe, klasa
[member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAssum text
ptionsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisForActuarialAssum
ptions

Opis metod i założeń stoso
wanych przy przeprowadzaniu
analizy wrażliwości dla
założeń aktuarialnych

Opis metod i założeń stosowanych przy przeprowadzaniu
analizy wrażliwości dla istotnych założeń aktuarialnych. [Zob.:
założenia aktuarialne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfMethodsAndAssum text
ptionsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

Opis metod i założeń stoso
wanych przy sporządzaniu
analizy wrażliwości na zmiany
ekspozycji na ryzyko wyni
kające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Opis metod i założeń stosowanych przy sporządzaniu analizy
wrażliwości na zmiany ekspozycji na ryzyko wynikające
z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe text
velopAndSubstantiateUnobservab
leInputsUsedInFairValueMeasure
mentAssets

Opis metod wykorzystanych
do opracowania i uzasadnienia
nieobserwowalnych danych
wejściowych wykorzystanych
dla ustalenia wartości godzi
wej, aktywa

Opis metod wykorzystanych do opracowania i uzasadnienia
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych dla
ustalenia wartości godziwej aktywÓw.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt e), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe text
velopAndSubstantiateUnobservab
leInputsUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Opis metod wykorzystanych
do opracowania i uzasadnienia
nieobserwowalnych danych
wejściowych wykorzystanych
dla ustalenia wartości godzi
wej, własne instrumenty kapi
tałowe jednostki

Opis metod wykorzystanych do opracowania i uzasadnienia
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych dla
ustalenia wartości godziwej własnych instrumentÓw kapitało
wych jednostki. [Zob.: własne instrumenty kapitałowe jedno
stki [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt e), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe text
velopAndSubstantiateUnobservab
leInputsUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

Opis metod wykorzystanych
do opracowania i uzasadnienia
nieobserwowalnych danych
wejściowych wykorzystanych
dla ustalenia wartości godzi
wej, zobowiązania

Opis metod wykorzystanych do opracowania i uzasadnienia
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych dla
ustalenia wartości godziwej zobowiązań.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt e), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureContractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEstima
tingInputsToThoseMethods

text

Opis metod wyceny umÓw
objętych zakresem MSSF 17
oraz procesÓw szacowania
danych wejściowych na
potrzeby tych metod

Opis metod wyceny umÓw objętych zakresem MSSF 17 oraz
procesÓw szacowania danych wejściowych na potrzeby tych
metod.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureFairValueOfNoncashAs
setsDeclaredForDistributionTo
OwnersBeforeFinancialStatemen
tsAuthorisedForIssue

text

Opis metod zastosowanych do
ustalenia wartości godziwej
aktywÓw niegotÓwkowych
zadeklarowanych do przeka
zania właścicielom przed
zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego do publikacji

Opis metod zastosowanych do ustalenia wartości godziwej
aktywÓw niegotÓwkowych zadeklarowanych do przekazania
jako dywidenda, jeśli data zadeklarowania przypada po
zakończeniu okresu sprawozdawczego, ale przed zatwierdze
niem sprawozdania finansowego do publikacji. [Zob.: aktywa
niegotÓwkowe zadeklarowane do przekazania właścicielom
przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do publika
cji]

Ujawnianie informacji: KIMSF 17
paragraf 17 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Opis metod wykorzystywa
nych do mierzenia ryzyka
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17

Opis metod wykorzystywanych do mierzenia ryzyka wyni
kającego z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToRe
cogniseRevenueFromContrac
tsWithCustomers

text

Opis metod stosowanych do
ujęcia przychodÓw z tytułu
umÓw z klientami

Opis metod stosowanych do ujęcia przychodÓw z tytułu
Ujawnianie informacji: MSSF 15
umÓw z klientami. [Zob.: przychody z tytułu umÓw z klien paragraf 124 pkt a)
tami]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfMethodToRecogni
seInsuranceAcquisitionCashFlow
sWhenUsingPremiumAllocatio
nApproach

text

Opis metody ujęcia prze
pływÓw pieniężnych z tytułu
nabycia ubezpieczenia przy
stosowaniu podejścia opartego
na przypisaniu składki

Opis metody wybranej przez jednostkę, ktÓra stosuje podejście
oparte na przypisaniu składki, w celu ujęcia przepływÓw
pieniężnych z tytułu nabycia ubezpieczenia, stosując paragraf
59 pkt a) MSSF 17 Podejście oparte na przypisaniu składki to
podejście opisane w paragrafach 53–59 MSSF 17, ktÓre
ułatwia wycenę zobowiązania wynikającego z pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej grupy umÓw ubezpieczeniowych.
[Zob.: zwiększenie (zmniejszenie) poprzez przepływy
pieniężne z tytułu nabycia ubezpieczenia, zobowiązanie
(składnik aktywÓw) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 97 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedAndAs text
sumptionsMadeToIncorporateEf
fectsOfExpectedEarlyExerciseSha
reOptionsGranted

Opis wykorzystanej metody
i założeń przyjętych dla
uwzględnienia skutkÓw ocze
kiwanego wcześniejszego
wykonania, przyznane opcje
na akcje

Opis wykorzystanej metody i założeń przyjętych dla
uwzględnienia skutkÓw oczekiwanego wcześniejszego wyko
nania przyznanych opcji na akcje.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedToDe
termineAmortisationOfAssetsRe
cognisedFromCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCustomers

Opis metody ustalania amor
tyzacji składnikÓw aktywÓw
odnoszących się do poniesio
nych kosztÓw doprowadzenia
do zawarcia lub wykonania
umÓw z klientami

Opis metody stosowanej do ustalenia amortyzacji składnikÓw
aktywÓw odnoszących się do poniesionych kosztÓw dopro
wadzenia do zawarcia lub wykonania umÓw z klientami.
[Zob.: składniki aktywÓw odnoszące się do poniesionych
kosztÓw doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umÓw
z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 127 pkt b)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis rodzaju błędÓw rachunkowych popełnionych w poprzed Ujawnianie informacji: MSR 8
nich okresach.
paragraf 49 pkt a)

DescriptionOfNatureAndAmoun text
tOfAnyMeasurementPeriodAdjus
tmentsRecognisedForParticularAs
setsLiabilitiesNoncontrollingInte
restsOrItemsOfConsideration

Opis charakteru korekt
w okresie wyceny ujętych
z tytułu określonych akty
wÓw, zobowiązań, udziałÓw
niekontrolujących lub skład
nikÓw zapłaty

Opis charakteru korekt w okresie wyceny ujętych z tytułu
określonych aktywÓw, zobowiązań, udziałÓw niekontroluj
ących lub składnikÓw zapłaty, dla ktÓrych początkowe ujęcie
połączenia jednostek jest niekompletne. [Zob.: udziały
niekontrolujące; korekty w okresie wyceny ujęte z tytułu
określonych aktywÓw, zobowiązań, udziałÓw niekontroluj
ących lub składnikÓw zapłaty; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndAmoun
tOfChangeInAccountingEstimate

text block

Opis rodzaju zmiany wartości
szacunkowej [text block]

Opis rodzaju zmian wartości szacunkowej, ktÓre wywołują
skutki w bieżącym okresie lub ktÓre – według przewidywań –
takie skutki wywołają w kolejnych okresach.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 39

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndAmoun
tOfChangeInEstimateDuringFina
lInterimPeriod

text

Opis rodzaju oraz kwoty
zmiany wartości szacunkowej
w ostatnim okresie śrÓd
rocznym

Opis rodzaju oraz kwoty zmiany wartości szacunkowej kwoty
podanej w okresie śrÓdrocznym, ktÓra uległa znaczącej
zmianie w ostatnim okresie śrÓdrocznym w roku obrotowym.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 26

DescriptionOfNatureAmountAn
dCorrectionOfAccountingError
sInPriorPeriodsEstimate

ifrs-full
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Opis rodzaju błędÓw rachun
kowych popełnionych
w poprzednich okresach [text
block]

ifrs-full

text block

Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureAndCarryin
gAmountOfAssetsObtained

text

Opis charakteru składnikÓw
aktywÓw uzyskanych przez
przejęcie w posiadanie zabez
pieczenia lub wykorzystanie
innych elementÓw powoduj
ących poprawę warunkÓw
kredytowania

Opis charakteru aktywÓw finansowych lub niefinansowych
Ujawnianie informacji: MSSF 7
uzyskanych przez jednostkę poprzez przejęcie w posiadanie
paragraf 38 pkt a)
ustanowionego na jej rzecz zabezpieczenia lub wykorzystanie
innych elementÓw powodujących poprawę warunkÓw kredy
towania (np. gwarancji). [Zob.: gwarancje [member]; aktywa
uzyskane przez przejęcie w posiadanie zabezpieczenia lub
wykorzystanie innych elementÓw powodujących poprawę
warunkÓw kredytowania; aktywa finansowe]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEffectO
fAnyAsymmetricalAllocationsTo
ReportableSegments

text

Opis charakteru i skutku
wszelkich niesymetrycznych
alokacji dotyczących
segmentÓw sprawozdawczych

Opis charakteru i skutku wszelkich niesymetrycznych alokacji
dotyczących segmentÓw sprawozdawczych. Na przykład
jednostka mogła przypisać koszty amortyzacji do segmentu,
nie przypisując jednocześnie do tego segmentu odpowiednich
aktywÓw podlegających amortyzacji. [Zob.: segmenty spra
wozdawcze [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 27 pkt f)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExten
tOfGovernmentGrantsForAgricul
turalActivityRecognisedInFinan
cialStatements

text

Opis rodzaju i zakresu dotacji
rządowych na działalność
rolniczą ujętych w sprawoz
daniu finansowym

Opis rodzaju i zakresu dotacji rządowych na działalność
rolniczą ujętych w sprawozdaniu finansowym. [Zob.: rząd
[member]; dotacje rządowe]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 57 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExten
tOfGovernmentGrantsRecognise
dInFinancialStatements

text

Opis rodzaju oraz zasięgu
dotacji rządowych ujętych
w sprawozdaniu finansowym

Opis rodzaju oraz zasięgu dotacji rządowych ujętych w spra
wozdaniu finansowym. [Zob.: dotacje rządowe]

Ujawnianie informacji: MSR 20
paragraf 39 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExtentO
fRateregulatedActivity

text

Opis charakteru i zakresu
działalności objętej regulacją
cen

Opis charakteru i zakresu działalności objętej regulacją cen.
[Zob.: Działalność objęta regulacją cen [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis charakteru i zakresu
istotnych ograniczeń możli
wości transferu środkÓw do
jednostki

Opis charakteru i zakresu wszelkich istotnych ograniczeń (np.
wynikających z ustaleń w zakresie pożyczek lub wymogÓw
regulacyjnych) dotyczących zdolności innych jednostek do
przeniesienia środkÓw do jednostki sprawozdawczej w formie
dywidend pieniężnych lub w celu spłaty pożyczek lub
zaliczek.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 22 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf 19D
pkt a)

Etykieta

DescriptionOfNatureAndExten
tOfSignificantRestrictionsOnTran
sferOfFundsToParent

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAndExtent
ToWhichProtectiveRightsOfNon
controllingInterestsCanSignificant
lyRestrictEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLiabilitie
sOfGroup

Opis charakteru i zakresu,
w jakim prawa ochronne
udziałÓw niekontrolujących
mogą znacząco ograniczać
jednostce możliwość dostępu
do aktywÓw lub ich używania
oraz rozliczania zobowiązań
grupy

Opis charakteru i zakresu, w jakim prawa ochronne udziałÓw Ujawnianie informacji: MSSF 12
niekontrolujących mogą znacząco ograniczać jednostce możli paragraf 13 pkt b)
wość dostępu do aktywÓw lub ich używania oraz rozliczania
zobowiązań grupy (na przykład kiedy jednostka dominująca
ma obowiązek rozliczać zobowiązania jednostki zależnej przed
rozliczeniem własnych zobowiązań lub dostęp do aktywÓw
albo rozliczenie zobowiązań jednostki zależnej wymaga
zatwierdzenia udziałÓw niekontrolujących). Prawa ochronne są
to prawa przewidziane w celu ochrony interesÓw podmiotu
posiadającego te prawa, bez udzielania temu podmiotowi
władzy nad jednostką gospodarczą, do ktÓrej te prawa się
odnoszą. [Zob.: udziały niekontrolujące; jednostki zależne
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFinancia text
lEffectOfBusinessCombination
sAfterReportingPeriodBeforeState
mentsAuthorisedForIssue

Opis charakteru i skutkÓw
finansowych połączenia
jednostek przeprowadzonego
po zakończeniu okresu spra
wozdawczego, ale przed
dniem zatwierdzenia sprawo
zdania finansowego do publi
kacji

Opis charakteru i skutkÓw finansowych połączenia jednostek
przeprowadzonego po zakończeniu okresu sprawozdawczego,
ale przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego do
publikacji. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf 59 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureAndFinancia
lEffectOfBusinessCombination
sDuringPeriod

text

Opis charakteru i skutkÓw
finansowych połączenia
jednostek przeprowadzonego
w czasie bieżącego okresu
sprawozdawczego

Opis charakteru i skutkÓw finansowych połączenia jednostek
przeprowadzonego w czasie bieżącego okresu sprawozdaw
czego. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf 59 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPurpo
seOfReservesWithinEquity

text

Opis charakteru i przezna
czenia kapitału rezerwowego
wchodzącego w skład kapitału
własnego

Opis charakteru i przeznaczenia kapitału rezerwowego
wchodzącego w skład kapitału własnego. [Zob.: pozostałe
kapitały rezerwowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivitie
sOfBiologicalAssets

text

Opis rodzaju prowadzonej
działalności dotyczącej
aktywÓw biologicznych

Opis rodzaju prowadzonej działalności dotyczącej aktywÓw
biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 46 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAssetsWit
hSignificantRiskOfMaterialAdjus
tmentsWithinNextFinancialYear

text

Opis rodzaju aktywÓw, co do
ktÓrych istnieje znaczące
ryzyko spowodowania istot
nych korekt w trakcie kolej
nego roku obrotowego

Opis rodzaju aktywÓw, co do ktÓrych istnieją założenia
dotyczące znaczącego ryzyka spowodowania istotnych korekt
wartości tych aktywÓw w trakcie kolejnego roku obrotowego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBenefit
sProvidedByPlan

text

Opis charakteru świadczeń
oferowanych w ramach
programu

Opis charakteru świadczeń oferowanych w ramach programu
określonych świadczeń (np. programu określonych świadczeń
opartego na końcowym wynagrodzeniu lub programu opartego
na składkach z gwarancją). [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 139 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChangeI
nAccountingPolicy

text

Opis charakteru zmiany zasad
(polityki) rachunkowości

Opis charakteru zmiany zasad (polityki) rachunkowości
w związku z zastosowaniem MSSF po raz pierwszy. [Zob.:
MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureOfChanges
FromPriorPeriodsInMeasuremen
tMethodsUsedToDetermineRepor
tedSegmentProfitOrLossAndEf
fectOfThoseChangesOnMeasu
reOfSegmentProfitOrLoss

text

Opis charakteru zmian
w metodach wyceny stosowa
nych do ustalenia wykazywa
nego zysku lub straty
segmentu oraz wpływ tych
zmian na wartość zysku lub
straty segmentu

Opis charakteru zmian w metodach wyceny stosowanych do
ustalenia wykazywanego zysku lub straty segmentu oraz
wpływ tych zmian, o ile miały miejsce, na wartość zysku
(straty) segmentu. [Zob.: segmenty sprawozdawcze [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 27 pkt e)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fAssetsMeasuredAtFairValue

text

Opis charakteru grupy
aktywÓw wycenianych
w wartości godziwej

Opis charakteru grupy aktywÓw wycenianych w wartości
godziwej, wraz z charakterystyką wycenianych pozycji, ktÓre
są brane pod uwagę przy ustalaniu odpowiednich danych
wejściowych. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE64 pkt
a), przykład: MSSF 13 paragraf 92

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fEntitysOwnEquityInstrumen
tsMeasuredAtFairValue

text

Opis charakteru grupy włas
nych instrumentÓw kapitało
wych jednostki wycenianych
w wartości godziwej

Opis charakteru grupy własnych instrumentÓw kapitałowych
Przykład: MSSF 13 paragraf IE64 pkt
jednostki wycenianych w wartości godziwej, wraz z charakte a), przykład: MSSF 13 paragraf 92
rystyką wycenianych pozycji, ktÓre są brane pod uwagę przy
ustalaniu odpowiednich danych wejściowych. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; własne instrumenty kapitałowe
jednostki [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis charakteru grupy zobo
wiązań wycenianych
w wartości godziwej

Opis charakteru grupy zobowiązań wycenianych w wartości
godziwej, wraz z charakterystyką wycenianych pozycji, ktÓre
są brane pod uwagę przy ustalaniu odpowiednich danych
wejściowych. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE64 pkt
a), przykład: MSSF 13 paragraf 92

Etykieta

DescriptionOfNatureOfClassOf
LiabilitiesMeasuredAtFairValue

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfContingen text
tAssets

Opis rodzaju aktywÓw
warunkowych

Opis rodzaju możliwych aktywÓw, ktÓre powstają na skutek
zdarzeń przeszłych oraz ktÓrych istnienie zostanie potwier
dzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia
jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń,
ktÓre nie w pełni podlegają kontroli jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 89

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCounter
party

text

Opis charakteru kontrahenta

Opis charakteru strony transakcji innej niż jednostka.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG23
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsAssetsAndEnti
tysAssets

text

Opis charakteru rÓżnic między
wyceną aktywÓw segmentÓw
sprawozdawczych a wyceną
aktywÓw jednostki

Opis charakteru rÓżnic między wyceną aktywÓw segmentÓw
sprawozdawczych a wyceną aktywÓw jednostki. RÓżnice te
mogą obejmować zasady rachunkowości oraz politykę aloko
wania wspÓlnie użytkowanych aktywÓw, ktÓre są niezbędne
dla zrozumienia prezentowanych informacji dotyczących
segmentu. [Zob.: segmenty sprawozdawcze [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 27 pkt c)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsLiabilitiesAn
dEntitysLiabilities

text

Opis charakteru rÓżnic między
wyceną zobowiązań
segmentÓw sprawozdawczych
a wyceną zobowiązań jedno
stki

Opis charakteru rÓżnic między wyceną zobowiązań
segmentÓw sprawozdawczych a wyceną zobowiązań jedno
stki. RÓżnice te mogą obejmować zasady rachunkowości oraz
politykę alokowania wspÓlnie wykorzystywanych zobowiązań,
ktÓre są niezbędne dla zrozumienia prezentowanych infor
macji dotyczących segmentu. [Zob.: segmenty sprawozdawcze
[member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsProfitsOrLosse
sAndEntitysProfitOrLossBeforeIn
comeTaxExpenseOrIncomeAn
dDiscontinuedOperations

Opis charakteru rÓżnic między
pomiarem zyskÓw lub strat
segmentÓw sprawozdawczych
a pomiarem zysku lub straty
brutto jednostki, przed
uwzględnieniem działalności
zaniechanej

Opis charakteru rÓżnic między pomiarem zyskÓw lub strat
Ujawnianie informacji: MSSF 8
segmentÓw sprawozdawczych a pomiarem zysku lub straty
paragraf 27 pkt b)
brutto jednostki, przed uwzględnieniem działalności zaniecha
nej. RÓżnice te mogą obejmować zasady rachunkowości oraz
politykę alokowania centralnie ponoszonych kosztÓw, ktÓre
są niezbędne dla zrozumienia prezentowanych informacji
dotyczących segmentu. [Zob.: działalność zaniechana [mem
ber]; segmenty sprawozdawcze [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysO
perationsAndPrincipalActivities

Opis charakteru oraz podsta
wowego zakresu działalności
jednostki

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności
jednostki.

text

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 27 pkt d)

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureOfEntitysRe
lationshipWithAssociate

text

Opis charakteru stosunkÓw
jednostki z jednostką stowa
rzyszoną

Opis charakteru stosunkÓw jednostki z jednostką stowarzy
szoną (np. w postaci opisu charakteru działań jednostki
stowarzyszonej oraz informacji, czy mają one strategiczne
znaczenie dla działań jednostki). [Zob.: jednostki stowarzy
szone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysRe
lationshipWithJointOperation

text

Opis charakteru stosunkÓw
jednostki ze wspÓlnym dzia
łaniem

Opis charakteru stosunkÓw jednostki ze wspÓlnym działaniem
(np. w postaci opisu charakteru działań w ramach wspÓlnego
działania oraz informacji, czy mają one strategiczne znaczenie
dla działań jednostki). [Zob.: wspÓlne działania [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysRe
lationshipWithJointVenture

text

Opis charakteru stosunkÓw jednostki ze wspÓlnym przed
Opis charakteru stosunkÓw
jednostki ze wspÓlnym przed sięwzięciem (np. w postaci opisu charakteru działań w ramach
sięwzięciem
wspÓlnego przedsięwzięciem oraz informacji, czy mają one
strategiczne znaczenie dla działań jednostki). [Zob.: wspÓlne
przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfFinancial
Statements

text

Opis charakteru sprawozdania
finansowego

Opis charakteru sprawozdania finansowego (np. czy sprawoz Ujawnianie informacji: MSR 1
danie finansowe dotyczy pojedynczej jednostki, czy grupy
paragraf 51 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
kapitałowej).
pkt a), ujawnianie informacji: MSR
27 paragraf 17 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGoodsOr
ServicesThatEntityHasPromised
ToTransfer

text

Opis charakteru dÓbr lub
usług, ktÓre jednostka zobo
wiązała się przekazać

Opis charakteru dÓbr lub usług, ktÓre jednostka zobowiązała
się przekazać na rzecz klientów.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureOfImpen
dingChangeInAccountingPolicy

text

Opis charakteru przyszłej
zmiany zasad (polityki)
rachunkowości

Opis charakteru przyszłej zmiany lub zmian zasad (polityki)
rachunkowości w związku z nowym MSSF, ktÓry został
opublikowany, ale nie wszedł jeszcze w życie.

Przykład: MSR 8 paragraf 31 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndividua
lAsset

text

Opis rodzaju pojedynczego
składnika aktywÓw

Opis rodzaju pojedynczego składnika aktywÓw, w przypadku
ktÓrego w danym okresie nastąpiło ujęcie lub odwrócenie
istotnego odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.
[Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInterestIn
Funds

text

Opis charakteru udziałÓw
w funduszach

Opis charakteru udziałÓw jednostki w funduszach likwida
cyjnych, rekultywacyjnych oraz funduszach na naprawę
środowiska.

Ujawnianie informacji: KIMSF 5
paragraf 11

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabilities
ConnectedWithInsuranceThatAre
NotLiabilitiesArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4

text

Opis charakteru zobowiązań
związanych ubezpieczeniem,
które nie są zobowiązaniami
wynikającymi z umÓw obję
tych zakresem MSSF 4

Opis charakteru zobowiązań związanych ubezpieczeniem,
które nie są zobowiązaniami wynikającymi z umÓw objętych
zakresem MSSF 4.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabilities
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentsWithinNextFinancia
lYear

text

Opis rodzaju zobowiązań, co
do których istnieje znaczące
ryzyko spowodowania istot
nych korekt w trakcie kolej
nego roku obrotowego

Opis rodzaju zobowiązań, co do których istnieją założenia
dotyczące znaczącego ryzyka spowodowania istotnych korekt
wartości tych zobowiązań w trakcie kolejnego roku
obrotowego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureOfMainAd
justmentsThatWouldMakeHistori
calSummariesOrComparativeIn
formationPresentedInAccordance
WithPreviousGAAPComplyWit
hIFRSs

text

Opis charakteru głÓwnych
korekt, ktÓre sprawią, iż
historyczne zestawienia lub
dane porównawcze przedsta
wione zgodnie z wcześniej
stosowanymi ogólnie przyję
tymi zasadami rachunkowości,
będą zgodne z MSSF

Opis charakteru głÓwnych korekt, ktÓre sprawią, iż histo
ryczne zestawienia lub dane porównawcze przedstawione
zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami
rachunkowości, będą zgodne z MSSF. [Zob.: wcześniej
stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości [member];
MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 22 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNecessary
AdjustmentToProvideComparati
veInformation

text

Opis charakteru korekt
koniecznych do przedstawienia
informacji porÓwnawczych

Opis charakteru korekt, jakie nastąpiłyby, gdyby doszło do
przeklasyfikowania, jeżeli przeklasyfikowanie danych porÓw
nawczych jest niewykonalne w praktyce.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 42 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNonadjus
tingEventAfterReportingPeriod

text

Opis charakteru zdarzenia
następującego po zakończeniu
okresu sprawozdawczego
i niewymagającego dokonania
korekt

Opis charakteru zdarzenia następującego po zakończeniu
okresu sprawozdawczego i niewymagającego dokonania
korekt. [Zob.: zdarzenia następujące po zakończeniu okresu
sprawozdawczego i niewymagające dokonania korekt [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 10
paragraf 21 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNoncas
hAssetsHeldForDistributionTo
OwnersDeclaredBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssue

text

Opis charakteru aktywÓw
niegotÓwkowych przeznaczo
nych do przekazania właści
cielom i zadeklarowanych
przed zatwierdzeniem sprawo
zdania finansowego do publi
kacji

Opis charakteru aktywÓw niegotÓwkowych przeznaczonych
do przekazania właścicielom jako dywidenda, jeśli data zade
klarowania przypada po zakończeniu okresu sprawozdaw
czego, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do
publikacji.

Ujawnianie informacji: KIMSF 17
paragraf 17 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObligation text
ContingentLiabilities

Opis rodzaju obowiązku,
zobowiązania warunkowe

Opis rodzaju obowiązku z tytułu zobowiązań warunkowych.
[Zob.: zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 86
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureOfObligation text
ContingentLiabilitiesInBusines
sCombination

Opis charakteru obowiązku,
zobowiązania warunkowe
ujmowane w związku
z połączeniem jednostek

Opis charakteru obowiązku z tytułu zobowiązań warunkowych
ujmowanych w związku z połączeniem jednostek. [Zob.:
zobowiązania warunkowe [member]; połączenia jednostek
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt
j), ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObligatio
nOtherProvisions

text

Opis charakteru obowiązku,
inne rezerwy

Opis charakteru obowiązku z tytułu innych rezerw. [Zob.: inne
rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 85 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclassifi
cationOrChangesInPresentation

text

Opis rodzaju przeklasyfikowań
lub zmian w prezentacji

Opis rodzaju przeklasyfikowań lub zmian w prezentacji.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 41 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegulato
ryRatesettingProcess

text

Opis charakteru procesu usta
lania stÓp regulacyjnych

Opis charakteru procesu ustalania stÓp regulacyjnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelated
PartyRelationship

text

Opis charakteru związku
z podmiotem powiązanym

Opis charakteru związku z podmiotem powiązanym. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelation
shipBetweenTransferredFinancia
lAssetsThatAreNotDerecognise
dInTheirEntiretyAndAssociated
Liabilities

text

Opis charakteru relacji między
przeniesionymi aktywami
finansowymi, w przypadku
ktÓrych zaprzestanie ujmo
wania nie nastąpiło w całości,
a powiązanymi z nimi zobo
wiązaniami

Opis charakteru relacji między przeniesionymi aktywami
finansowymi, w przypadku ktÓrych zaprzestanie ujmowania
nie nastąpiło w całości, a powiązanymi z nimi zobowiąza
niami, w tym ograniczeń wynikających z przeniesienia,
dotyczących wykorzystania przez jednostkę sprawozdawczą
przeniesionych aktywów [Zob.: przeniesione aktywa finan
sowe, w przypadku ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości [member]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfNatureOfRelation
shipWithSubsidiaryWhereParen
tHasDirectlyOrIndirectlyLes
sThanHalfOfVotingPower

text

Opis znaczących subiektyw
nych ocen i założeń przyjętych
podczas ustalania, że jednostka
sprawuje kontrolę nad inną
jednostką, nawet jeżeli posiada
mniej niż połowę praw głosu
w innej jednostce

Opis znaczących subiektywnych ocen i założeń przyjętych
podczas ustalania przez jednostkę, że sprawuje kontrolę nad
inną jednostką, nawet jeżeli posiada mniej niż połowę praw
głosu w innej jednostce.

Przykład: MSSF 12 paragraf 9 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRisksBein
gHedged

text

Opis charakteru zabezpiecza
nego ryzyka

Opis charakteru zabezpieczanego ryzyka.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVoluntary
ChangeInAccountingPolicy

text

Opis charakteru dobrowolnej
zmiany zasad (polityki)
rachunkowości

Opis charakteru dobrowolnej zmiany zasad (polityki) rachun
kowości.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAssetOr text
DisposalGroupHeldForSaleWhich
WereSoldOrReclassified

Opis składnika aktywÓw
trwałych lub grupy do zbycia
przeznaczonych do sprzedaży,
które zostały sprzedane lub
przeklasyfikowane

Opis aktywÓw trwałych lub grup do zbycia, ktÓre zostały
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży lub sprze
dane. [Zob.: aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfiko
wane jako przeznaczone do sprzedaży; grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 41 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancialMeasu
resOrEstimatesOfBiologicalAssets

Opis pozafinansowych jedno
stek miary lub szacunkÓw
wielkości fizycznych odnosz
ących się do aktywów biolo
gicznych i wynikÓw produkcji
rolniczej

Opis pozafinansowych jednostek miary lub szacunkÓw wiel
kości fizycznych odnoszących się do aktywów biologicznych
i wynikÓw produkcji rolniczej. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 46 pkt b)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRisk

text

Opis celÓw, polityki
i procesÓw zarządzania ryzy
kiem

Opis celÓw, polityki i procesÓw zarządzania ryzykiem
związanym z instrumentami finansowymi. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 33 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRis
ksArisingFromInsuranceContrac
tsAndMethodsUsedToManageT
hoseRisks

text

Opis celÓw, polityki
i procesÓw w zakresie
zarządzania ryzykiem wyni
kające z umÓw ubezpiecze
niowych, jak rÓwnież stoso
wanych metod zarządzania
tym ryzykiem

Opis celÓw, polityki i procesÓw jednostki w zakresie
zarządzania ryzykiem wynikające z umÓw ubezpieczenio
wych, jak rÓwnież stosowanych metod zarządzania tym
ryzykiem. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

text
DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRis
ksThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

Opis celÓw, polityki
i procesÓw zarządzania ryzy
kiem wynikającym z umÓw
objętych zakresem MSSF 17

Opis celÓw jednostki, jej polityki i procesÓw zarządzania
ryzykiem wynikającym z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfObligationsForRe
turnsRefundsAndOtherSimilarOb
ligations

Opis zobowiązań do przyjęcia
zwrotów, dokonania zwrotów
wynagrodzenia i innych
podobnych zobowiązań

Opis zobowiązań do przyjęcia zwrotów, dokonania zwrotów
wynagrodzenia i innych podobnych zobowiązań określonych
w umowach z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeShareOp X.XX
tionsGranted
duration

Okres trwania (życia), przy
znane opcje na akcje

Okres trwania (życia) przyznanych opcji na akcje.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis wykorzystanego modelu
wyceny opcji, przyznane opcje
na akcje

Opis modelu wyceny opcji wykorzystanego w odniesieniu do
przyznanych opcji na akcje. [Zob.: model wyceny opcji
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)

DescriptionOfOptionPricingMo
delShareOptionsGranted

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccountingPo text block
liciesRelevantToUnderstandingOf
FinancialStatements

Opis innych zasad (polityki)
rachunkowości potrzebnych do
zrozumienia sprawozdania
finansowego [text block]

Opis zasad (polityki) rachunkowości potrzebnych do zrozu
mienia sprawozdania finansowego, których jednostka nie
ujawnia odrębnie.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 117 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityInterest

text

Opis praw, przywilejÓw
i ograniczeń związanych
z kategorią wkładów kapitało
wych w podziale na jednostki
nieposiadająca kapitału
podstawowego

Opis praw, przywilejÓw i ograniczeń związanych z kategorią
wkładów kapitałowych w odniesieniu do jednostki nieposia
dającej kapitału podstawowego. [Zob.: kapitał podstawowy
[member]; inne udziały kapitałowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 80

ifrs-full

DescriptionOfOtherInformationU
sedToAssessCreditQuality

text

Opis innych informacji wyko
rzystanych do oceny jakości
kredytowej

Opis informacji wykorzystanych do oceny jakości kredytowej
aktywów finansowych obciążonych ryzykiem kredytowym,
które nie są ani przeterminowane, ani nie są aktywami
o obniżonej jakości, a ktÓre jednostka ujawnia odrębnie.
[Zob.: ryzyko kredytowe [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG23
pkt d) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfOtherInputsToOp
tionsPricingModelShareOptions
Granted

text

Opis innych danych wejścio
wych do modelu wyceny
opcji, przyznane opcje na
akcje

Opis danych wejściowych do modelu wyceny opcji w odnie Ujawnianie informacji: MSSF 2
sieniu do przyznanych opcje na akcje, ktÓrych jednostka nie paragraf 47 pkt a) ppkt (i)
ujawnia odrębnie. [Zob.: model wyceny opcji [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfOtherTransaction
sThatAreCollectivelySignificant

text

Opis pozostałych transakcji,
ktÓre są znaczące zbiorowo

Opis transakcji, ktÓre nie są znaczące indywidualnie, lecz
zbiorowo, z rządem, ktÓry sprawuje kontrolę lub współkon
trolę nad jednostką sprawozdawczą lub wywiera na nią
znaczący wpływ, oraz z jednostkami, ktÓre są pod kontrolą,
współkontrolą lub znaczącym wpływem tego rządu.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 26 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfPerformanceObliga
tionsToArrangeForAnotherParty
ToTransferGoodsOrServices

text

Opis zobowiązań do wyko
nania świadczenia dotyczących
zaangażowania innej strony do
przekazania dÓbr lub usług

Opis zobowiązań do wykonania świadczenia dotyczących
zaangażowania innej strony do przekazania dóbr lub usług
klientom. [Zob.: zobowiązania do wykonania świadczenia
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhenCashF text
lowsAffectProfitOrLoss

Opis okresÓw, w ktÓrych
przepływy pieniężne wywie
rają wpływ na wynik finan
sowy

Opis okresÓw, kiedy należy oczekiwać, że przepływy
pieniężne będą wywierały wpływ na wynik finansowy
w odniesieniu do zabezpieczeń przepływów pieniężnych.
[Zob.: zabezpieczenia przepływów pieniężnych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhenCashF text
lowsExpectedToOccur

Opis okresÓw, w ktÓrych
Opis okresÓw, w ktÓrych oczekuje się wystąpienia prze
oczekuje się wystąpienia prze pływów pieniężnych w odniesieniu do zabezpieczeń prze
pływów pieniężnych
pływów pieniężnych. [Zob.: zabezpieczenia przepływów
pieniężnych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfPlanAmendmen
tsCurtailmentsAndSettlements

text

Opis zmian, ograniczeń
i rozliczeń programu

Opis zmian, ograniczeń i rozliczeń programu określonych
świadczeń. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 139 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDispo
singOfAssetsNotReadilyConver
tibleIntoCashOrForUsingThemI
nItsOperations

text block

Opis polityki zbycia lub
wykorzystania w ramach
prowadzonej działalności
aktywów uzyskanych poprzez
przejęcie w posiadanie zabez
pieczenia lub wykorzystanie
innych elementÓw powoduj
ących poprawę warunków
kredytowania [text block]

Opis polityki zbycia lub wykorzystania w ramach prowadzonej
działalności aktywów uzyskanych przez jednostkę poprzez
przejęcie w posiadanie ustanowionego na jej rzecz zabezpie
czenia lub wykorzystanie innych elementÓw powodujących
poprawę warunków kredytowania (np. gwarancji), jeżeli
składniki aktywów nie są łatwo wymienialne na środki
pieniężne. [Zob.: gwarancje [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 38 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningContributionOfDefinedBene
fitPlansThatShareRisksBetween
VariousEntities

text block

Opis zasad (polityki) dotycz
ących ustalania składek na
rzecz programÓw określonych
świadczeń, w ktÓrych ryzyko
jest dzielone między różnymi
jednostkami znajdującymi się
pod wspólną kontrolą [text
block]

Opis zasad (polityki) dotyczących ustalania składek wnoszo
nych przez jednostkę na rzecz programów określonych
świadczeń, w ktÓrych ryzyko jest dzielone między różnymi
jednostkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą. [Zob.:
programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 149 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
text
ningWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredAs
sets

Opis zasad ustalania, kiedy
uznaje się, że nastąpiło prze
niesienie między poziomami,
aktywa

Opis zasad ustalania, kiedy uznaje się, że nastąpiło przenie
sienie aktywów pomiędzy poziomami hierarchii wartości
godziwej. Zasady dotyczące momentu ujmowania przeniesień
są takie same w przypadku przeniesień na dane poziomy, jak
i w przypadku przeniesień z danych poziomÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt e) ppkt (iv), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 95
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfPolicyForDetermi
text
ningWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredEn
titysOwnEquityInstruments

Opis zasad określania sytuacji,
w ktÓrych uznaje się, że
nastąpiły przeniesienia między
poziomami, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Opis zasad określania sytuacji, w ktÓrych uznaje się, że
nastąpiły przeniesienia instrumentów kapitałowych jednostki
pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej. Zasady
dotyczące momentu ujmowania przeniesień są takie same
w przypadku przeniesień na dane poziomy, jak i w przypadku
przeniesień z danych poziomÓw. [Zob.: własne instrumenty
kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt e) ppkt (iv), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
text
ningWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredLia
bilities

Opis zasad ustalania, kiedy
uznaje się, że nastąpiło prze
niesienie między poziomami,
zobowiązania

Opis zasad ustalania, kiedy uznaje się, że nastąpiło przenie
sienie zobowiązań pomiędzy poziomami hierarchii wartości
godziwej. Zasady dotyczące momentu ujmowania przeniesień
są takie same w przypadku przeniesień na dane poziomy, jak
i w przypadku przeniesień z danych poziomÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt e) ppkt (iv), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 95

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpedien
tsUsedWhenApplyingIFRS15Re
trospectively

text

Opis praktycznych rozwiązań,
z ktÓrych skorzystano przy
stosowaniu MSSF 15 retro
spektywnie

Opis praktycznych rozwiązań, z ktÓrych skorzystano przy
stosowaniu MSSF 15 retrospektywnie.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf C6 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfPresentationCur
rency

text

Opis waluty prezentacji

Opis waluty, w ktÓrej dokonuje się prezentacji sprawozdań
finansowych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 51 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 21 paragraf 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryReasonsFor text
BusinessCombination

Opis głÓwnych przyczyn
połączeń jednostek gospodar
czych

Opis głÓwnych przyczyn połączeń jednostek gospodarczych.
[Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfProcessForAnaly
singChangesInFairValueMeasure
mentsAssets

text

Opis procesu analizy zmian
wycen w wartości godziwej,
aktywa

Opis procesu analizy zmian wycen w wartości godziwej
aktywów w kolejnych okresach.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt c), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAnaly
singChangesInFairValueMeasure
mentsEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Opis procesu analizy zmian
ustaleń wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Opis procesu analizy zmian ustaleń wartości godziwej włas
Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
nych instrumentów kapitałowych jednostki w kolejnych okre pkt c), przykład: MSSF 13 paragraf
sach. [Zob.: własne instrumenty kapitałowe jednostki [mem
93 pkt g)
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAnaly
singChangesInFairValueMeasure
mentsLiabilities

text

Opis procesu analizy zmian
ustaleń wartości godziwej,
zobowiązania

Opis procesu analizy zmian ustaleń wartości godziwej zobo
wiązań w kolejnych okresach.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt c), przykład: MSSF 13 paragraf
93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgencie
sUsed

text

Opis wykorzystywanych
agencji ratingowych

Opis agencji ratingowych wykorzystywanych do oceny jakości
kredytowej aktywów finansowych jednostki.. [Zob.: aktywa
finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG24
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChan
geInFunctionalCurrency

text

Opis przyczyny zmiany waluty
funkcjonalnej

Opis przyczyny zmiany waluty funkcjonalnej jednostki.
Waluta funkcjonalna jest walutą podstawowego środowiska
gospodarczego, w ktÓrym działa jednostka.

Ujawnianie informacji: MSR 21
paragraf 54
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonForChan
geInMethodsAndAssumptionsU
sedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Opis przyczyn zmian metod
i założeń stosowanych przy
sporządzaniu analizy wrażli
wości

Opis przyczyn zmian metod i założeń stosowanych przy
sporządzaniu analizy wrażliwości w odniesieniu do rodzajÓw
ryzyka rynkowego, na ktÓre narażona jest jednostka. [Zob.:
ryzyko rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 40 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDisposin
gOfInvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValueThro
ughOtherComprehensiveIncome

text

Opis przyczyny zbycia inwe
stycji w instrumenty kapita
łowe wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody

Opis przyczyny zbycia inwestycji w instrumenty kapitałowe,
ktÓre jednostka wyceniła w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody. [Zob.: inwestycje w instrumenty kapita
łowe wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 B pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReasses text
smentWhetherInsurersActivitiesA
rePredominantlyConnectedWithIn
surance

Opis przyczyny ponownej
oceny tego, czy działalność
ubezpieczyciela jest związana
głównie z ubezpieczeniami

Opis przyczyny ponownej oceny tego, czy działalność ubez
pieczyciela jest związana głównie z ubezpieczeniami.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C pkt c) ppkt (i) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReclassi
ficationOrChangesInPresentation

text

Opis powodu przeklasyfi
kowań lub zmian sposobu
prezentacji

Opis powodu, dla ktÓrego dokonuje się przeklasyfikowań lub
zmian sposobu prezentacji.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 41 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsin
gLongerOrShorterReportingPeriod

text

Opis przyczyny, dla ktÓrej
stosowany jest dłuższy lub
krótszy okres sprawozdawczy

Opis przyczyny, dla ktÓrej stosowany jest dłuższy lub krótszy
okres sprawozdawczy w przypadku, gdy jednostka zmieni
dzień zakończenia jej okresu sprawozdawczego i zaprezentuje
sprawozdanie finansowe za okres dłuższy lub krótszy od
jednego roku.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 36 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Opis przyczyn dokonania nieodwołalnego wyboru w sprawie
prezentowania w innych całkowitych dochodach pÓźniejszych
zmian wartości godziwej inwestycji w instrument kapitałowy,
ktÓry nie jest instrumentem przeznaczonym do obrotu. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; inne całkowite dochody]

Referencje

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsingPre text
sentationAlternative

Opis przyczyny zastosowania
wariantu prezentacji

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDerecog
nitionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

Opis przyczyny zaprzestania
Opis przyczyny zaprzestania ujmowania aktywÓw finanso
ujmowania aktywÓw finanso wych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. [Zob.:
wych wycenianych w zamorty aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]
zowanym koszcie

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 A

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAndFactor text
sWhyAmountOfChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsAndFinan
cialLiabilitiesAttributableToChan
gesInCreditRiskNotFaithfullyRep
resent

Opis przyczyn oraz istotnych
czynnikÓw, dla ktÓrych
kwota zmian wartości
godziwej aktywów finanso
wych i zobowiązań finanso
wych wynikających ze zmian
ryzyka kredytowego nie jest
rzetelnie odzwierciedlona

Opis przyczyn oraz istotnych czynnikÓw, dla ktÓrych ujaw
nienie informacji na temat zmian wartości godziwej aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych wynikających ze
zmian ryzyka kredytowego nie odzwierciedla rzetelnie tych
zmian. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; aktywa finansowe;
zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementAssets

Opis przyczyny zmiany tech
niki wyceny wykorzystanej dla
ustalenia wartości godziwej,
aktywa

Opis przyczyny zmiany techniki wyceny (np. zastąpienie
podejścia rynkowego podejściem dochodowym lub zastoso
wanie dodatkowej techniki wyceny) wykorzystanej dla usta
lenia wartości godziwej aktywów. [Zob.: podejście dochodowe
[member]; podejście rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

text
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text

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 A pkt b)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsForChan
text
geInValuationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

Opis przyczyny zmiany tech
niki wyceny wykorzystanej dla
ustalenia wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Opis przyczyny zmiany techniki wyceny (np. zastąpienie
podejścia rynkowego podejściem dochodowym lub zastoso
wanie dodatkowej techniki wyceny) wykorzystanej dla usta
lenia wartości godziwej własnych instrumentÓw kapitałowych
jednostki. [Zob.: własne instrumenty kapitałowe jednostki
[member]; podejście dochodowe [member]; podejście rynkowe
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementLiabilities

text

Opis przyczyny zmiany tech
niki wyceny wykorzystanej dla
ustalenia wartości godziwej,
zobowiązania

Opis przyczyny zmiany techniki wyceny (np. zastąpienie
podejścia rynkowego podejściem dochodowym lub zastoso
wanie dodatkowej techniki wyceny) wykorzystanej dla usta
lenia wartości godziwej zobowiązań. [Zob.: podejście docho
dowe [member]; podejście rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedTo
MeasureFairValueLessCostsOf
Disposal

text

Opis przyczyn zmiany techniki
wyceny wykorzystanej do
wyceny wartości godziwej
pomniejszonej o koszty zbycia

Opis przyczyn zmiany techniki wyceny wykorzystanej do
wyceny wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.
[Zob.: techniki wyceny [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt e) ppkt (iiB),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt f) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geOfInvestmentEntityStatus

text

Opis przyczyn zmiany statusu
jednostki inwestycyjnej

Opis przyczyn zmiany statusu jednostki inwestycyjnej. [Zob.:
ujawnienie informacji na temat jednostek inwestycyjnych [text
block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 9B
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsForChange
sInMethodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptions

text

Opis przyczyny zmian stoso
wanych metod i założeń
stosowanych przy przeprowa
dzaniu analizy wrażliwości dla
założeń aktuarialnych

Opis przyczyny zmian stosowanych metod i założeń stoso
wanych przy przeprowadzaniu analizy wrażliwości dla istot
nych założeń aktuarialnych. [Zob.: założenia aktuarialne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChange
sInMethodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

text

Opis przyczyn zmian metod
i założeń stosowanych przy
sporządzaniu analizy wrażli
wości na zmiany ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17

Opis przyczyn zmian metod i założeń stosowanych przy
sporządzaniu analizy wrażliwości na zmiany ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChange
sInMethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeOfIFRS17An
dProcessesForEstimatingInput
sToThoseMethods

text

Opis przyczyn zmian metod
wyceny umÓw objętych
zakresem MSSF 17 oraz
procesów szacowania danych
wejściowych na potrzeby tych
metod

Opis przyczyn zmian metod wyceny umÓw objętych zakresem
MSSF 17 oraz procesów szacowania danych wejściowych na
potrzeby tych metod.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsForChan
gingWayCashgeneratingUnitIsI
dentified

text

Opis powodÓw zmiany
sposobu identyfikacji ośrodka
wypracowującego środki
pieniężne

Opis powodÓw zmiany sposobu identyfikacji ośrodka wypra Ujawnianie informacji: MSR 36
cowującego środki pieniężne, jeśli sposób grupowania
paragraf 130 pkt d) ppkt (iii)
aktywów w celu zidentyfikowania ośrodka wypracowującego
środki pieniężne uległ zmianie od czasu przeprowadzenia
poprzedniego szacunku wartości odzyskiwalnej ośrodka
wypracowującego środki pieniężne (jeśli taki występuje).
[Zob.: ośrodki wypracowujące środki pieniężne [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForConclu text
dingThatEntityIsInvestmentEnti
tyIfItDoesNotHaveOneOrMoreTy
picalCharacteristics

Opis powodÓw stwierdzenia,
że jednostka jest jednostką
inwestycyjną, w przypadku
gdy nie posiada jednej lub
kilku cech charakterystycz
nych

Opis powodÓw stwierdzenia, że jednostka jest jednostką
inwestycyjną, w przypadku gdy nie posiada jednej lub kilku
cech charakterystycznych jednostki inwestycyjnej. [Zob.:
ujawnienie informacji na temat jednostek inwestycyjnych [text
block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 9 A

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesigna text
tionOrDedesignationOfFinancia
lAssetsAsMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossAtDateOfI
nitialApplicationOfIFRS17

Opis przyczyn wyznaczenia
lub cofnięcia wyznaczenia
aktywów finansowych jako
wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 17.

Opis przyczyn wszelkich wyznaczeń aktywów finansowych
lub cofnięć wyznaczeń aktywów finansowych jako wycenio
nych według wartości godziwej przez wynik finansowy
z zastosowaniem przepisÓw paragrafu 4.1.5 MSSF 9 na dzień
pierwszego zastosowania MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C33 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsForDesigna text
tionOrDedesignationOfFinancia
lAssetsAsMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossWhenApp
lyingAmendmentsToIFRS9For
PrepaymentFeaturesWithNegative
Compensation

Opis przyczyn wyznaczenia
lub cofnięcia wyznaczenia
aktywów finansowych jako
wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy przy stosowaniu zmian
w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą

Opis przyczyn każdego wyznaczenia lub cofnięcia wyzna
Ujawnianie informacji: MSSF 9
czenia aktywów finansowych jako wycenianych w wartości
paragraf 7.2.34 pkt d)
godziwej przez wynik finansowy przy stosowaniu przez
jednostkę zmian w MSSF 9 w odniesieniu do wcześniejszych
spłat z ujemną rekompensatą. [Zob.: aktywa finansowe wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesigna text
tionOrDedesignationOfFinancia
lAssetsOrFinancialLiabilitiesAs
MeasuredAtFairValueThroughPro
fitOrLossAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9

Opis przyczyn wyznaczenia
lub cofnięcia wyznaczenia
aktywÓw finansowych lub
zobowiązań finansowych jako
wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 9

Opis przyczyn każdego wyznaczenia lub cofnięcia wyzna
czenia aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych
jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42J pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesigna text
tionOrDedesignationOfFinancial
LiabilitiesAsMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossWhenApp
lyingAmendmentsToIFRS9For
PrepaymentFeaturesWithNegative
Compensation

Opis przyczyn wyznaczenia
lub cofnięcia wyznaczenia
zobowiązań finansowych jako
wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy przy stosowaniu zmian
w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą

Opis przyczyn każdego wyznaczenia lub cofnięcia wyzna
czenia zobowiązań finansowych jako wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy przy stosowaniu przez
jednostkę zmian w MSSF 9 w odniesieniu do wcześniejszych
spłat z ujemną rekompensatą [Zob.: zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt d)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 298

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementAssets

text

Opis powodÓw wyceny
wartości godziwej, aktywa

Opis powodÓw wyceny wartości godziwej aktywów.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Opis powodÓw wyceny
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Opis powodÓw wyceny wartości godziwej własnych instru
mentów kapitałowych jednostki. [Zob.: własne instrumenty
kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementLiabilities

text

Opis powodÓw wyceny
wartości godziwej, zobowi
ązania

Opis powodÓw wyceny wartości godziwej zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvi
dingSupportToStructuredEntity
WithoutHavingContractualObliga
tionToDoSo

text

Opis powodÓw udzielenia
wsparcia jednostce struktury
zowanej mimo braku zobowi
ązania umową

Opis powodÓw udzielenia wsparcia finansowego lub innego
(np. zakup aktywÓw lub instrumentÓw wyemitowanych przez
jednostkę strukturyzowaną) jednostce strukturyzowanej mimo
braku zobowiązania umową, w tym w sytuacjach, w ktÓrych
jednostka pomogła jednostce strukturyzowanej w uzyskaniu
wsparcia finansowego.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 15 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf 30
pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvi
dingSupportToSubsidiaryWithout
HavingContractualObligationTo
DoSo

text

Opis powodÓw udzielenia
wsparcia jednostce zależnej
przez jednostkę inwestycyjną
lub jej jednostkę zależną
niewynikającego ze zobowi
ązań umownych

Opis powodÓw udzielenia wsparcia jednostce zależnej przez
Ujawnianie informacji: MSSF 12
jednostkę inwestycyjną lub jej jednostkę zależną niewynikają paragraf 19E pkt b)
cego ze zobowiązań umownych. [Zob.: ujawnienie informacji
na temat jednostek inwestycyjnych [text block]; jednostki
zależne [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsForTran
sfersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

text

Opis przyczyn przeniesienia na
poziom 3 hierarchii wartości
godziwej, aktywa

Opis przyczyn przeniesienia aktywÓw na poziom 3 hierarchii
wartości godziwej. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Opis przyczyn przeniesienia na
poziom 3 hierarchii wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Opis przyczyn przeniesienia własnych instrumentÓw kapita
łowych jednostki na poziom 3 hierarchii wartości godziwej.
[Zob.: własne instrumenty kapitałowe jednostki [member];
poziom 3 hierarchii wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Opis przyczyn przeniesienia na
poziom 3 hierarchii wartości
godziwej, zobowiązania

Opis przyczyn przeniesienia zobowiązań na poziom 3 hierar
chii wartości godziwej. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
text
sfersOfCumulativeGainLossWithi
nEquity

Opis przyczyn przeniesień
skumulowanych zysków (strat)
w obrębie kapitału własnego,
gdy zmiany ryzyka kredyto
wego zobowiązania są prezen
towane w innych całkowitych
dochodach

Opis przyczyn przeniesienia w obrębie kapitału własnego
skumulowanych zysków (strat) z tytułu zobowiązania finan
sowego wyznaczonego jako wyceniane według wartości
godziwej przez wynik finansowy, gdy jednostka jest zobowi
ązana do przedstawienia skutkÓw zmian ryzyka kredytowego
tego zobowiązania w innych całkowitych dochodach. [Zob.:
zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy; przeniesienia skumulowanych zysków (strat)
w obrębie kapitału własnego, gdy zmiany ryzyka kredytowego
zobowiązania są prezentowane w innych całkowitych docho
dach]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 10 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsForTran
text
sfersOutOfLevel1IntoLevel2OfFa
irValueHierarchyAssets

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 1 na poziom 2
hierarchii wartości godziwej,
aktywa

Opis przyczyn przeniesienia aktywÓw posiadanych na koniec
okresu sprawozdawczego z poziomu 1 na poziom 2 hierarchii
wartości godziwej. [Zob.: poziom 1 hierarchii wartości
godziwej [member]; poziom 2 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
text
sfersOutOfLevel1IntoLevel2OfFa
irValueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 1 na poziom 2
hierarchii wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Opis przyczyn przeniesienia własnych instrumentÓw kapita
łowych jednostki posiadanych na koniec okresu sprawozdaw
czego z poziomu 1 na poziom 2 hierarchii wartości godziwej.
[Zob.: poziom 1 hierarchii wartości godziwej [member];
poziom 2 hierarchii wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
text
sfersOutOfLevel1IntoLevel2OfFa
irValueHierarchyLiabilities

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 1 na poziom 2
hierarchii wartości godziwej,
zobowiązania

Opis przyczyn przeniesienia zobowiązań posiadanych na
koniec okresu sprawozdawczego z poziomu 1 na poziom 2
hierarchii wartości godziwej. [Zob.: poziom 1 hierarchii
wartości godziwej [member]; poziom 2 hierarchii wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
text
sfersOutOfLevel2IntoLevel1OfFa
irValueHierarchyAssets

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 2 na poziom 1
hierarchii wartości godziwej,
aktywa

Opis przyczyn przeniesienia aktywÓw posiadanych na koniec
okresu sprawozdawczego z poziomu 2 na poziom 1 hierarchii
wartości godziwej. [Zob.: poziom 1 hierarchii wartości
godziwej [member]; poziom 2 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsForTran
text
sfersOutOfLevel2IntoLevel1OfFa
irValueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 2 na poziom 1
hierarchii wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Opis przyczyn przeniesienia własnych instrumentÓw kapita
łowych jednostki posiadanych na koniec okresu sprawozdaw
czego z poziomu 2 na poziom 1 hierarchii wartości godziwej.
[Zob.: poziom 1 hierarchii wartości godziwej [member];
poziom 2 hierarchii wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
text
sfersOutOfLevel2IntoLevel1OfFa
irValueHierarchyLiabilities

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 2 na poziom 1
hierarchii wartości godziwej,
zobowiązania

Opis przyczyn przeniesienia zobowiązań posiadanych na
koniec okresu sprawozdawczego z poziomu 2 na poziom 1
hierarchii wartości godziwej. [Zob.: poziom 1 hierarchii
wartości godziwej [member]; poziom 2 hierarchii wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 3 hierarchii
wartości godziwej, aktywa

Opis przyczyn przeniesienia aktywÓw z poziomu 3 hierarchii
wartości godziwej. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
text
sfersOutOfLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInstru
ments

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 3 hierarchii
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Opis przyczyn przeniesienia własnych instrumentÓw kapita
łowych jednostki z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.
[Zob.: własne instrumenty kapitałowe jednostki [member];
poziom 3 hierarchii wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

Opis przyczyn przeniesienia
z poziomu 3 hierarchii
wartości godziwej, zobowi
ązania

Opis przyczyn przeniesienia zobowiązań z poziomu 3 hierar
chii wartości godziwej. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsWhyApp
lyingNewAccountingPolicyProvi
desReliableAndMoreRelevantIn
formation

text

Opis przyczyn, dla ktÓrych
zastosowanie nowych zasad
(polityki) rachunkowości
przyczyni się do przekazy
wania bardziej przydatnych
i wiarygodnych informacji

Opis przyczyn, dla ktÓrych zastosowanie nowych zasad
(polityki) rachunkowości zapewnia wiarygodne i bardziej
przydatne informacje.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyInitia
lAccountingForBusinessCombina
tionIsIncomplete

text

Opis przyczyn, ze względu na
które początkowe rozliczenie
połączenia jednostek jest
niekompletne

Opis przyczyn, ze względu na które początkowe rozliczenie
połączenia jednostek jest niekompletne. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLiabili text
tyCannotBeMeasuredReliably

Opis powodu, dla ktÓrego
zobowiązania nie można
wiarygodnie wycenić

Opis powodu, dla ktÓrego nie można wiarygodnie wycenić
wartości godziwej zobowiązań warunkowych w połączeniu
jednostek gospodarczych. [Zob.: zobowiązania warunkowe
[member]; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre
text
sumptionThatInterestOfLessThan
TwentyPerCentInAssociateIsOver
come

Opis przyczyn, ze względu na
które domniemanie, że
inwestor nie wywiera znaczą
cego wpływu, zostaje obalone,
gdy jego udział w jednostce,
w ktÓrej dokonał inwestycji,
jest mniejszy niż dwadzieścia
procent

Opis znaczących subiektywnych ocen i założeń przyjętych
przy ustalaniu, że jednostka wywiera znaczący wpływ na inną
jednostkę, nawet jeśli posiada mniej niż 20 procent praw głosu
w innej jednostce.

Przykład: MSSF 12 paragraf 9 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOfMoreT
hanTwentyPerCentInAssociateI
sOvercome

text

Opis przyczyn, ze względu na
które domniemanie, że
inwestor wywiera znaczący
wpływ, zostaje obalone, gdy
jego udział w jednostce,
w ktÓrej dokonał inwestycji,
jest większy niż dwadzieścia
procent

Opis znaczących subiektywnych ocen i założeń przyjętych
przy ustalaniu, że jednostka nie wywiera znaczącego wpływu
na inną jednostkę, nawet jeśli posiada więcej niż 20 procent
praw głosu w innej jednostce.

Przykład: MSSF 12 paragraf 9 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhySepara text
teFinancialStatementsArePrepare
dIfNotRequiredByLaw

Opis powodÓw sporządzenia
jednostkowych sprawozdań
finansowych, jeżeli nie są one
wymagane na mocy prawa

Opis powodÓw sporządzenia jednostkowych sprawozdań
finansowych, jeżeli nie są one wymagane na mocy prawa.
[Zob.: jednostkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyTran
sactionResultedInGainInBargain
Purchase

text

Opis przyczyn, ktÓre dopro
wadziły do powstania zysku
z transakcji okazyjnego
nabycia

Opis przyczyn, ktÓre doprowadziły do powstania zysku
z transakcji okazyjnego nabycia. [Zob.: zysk ujęty w okazyjnej
transakcji kupna]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt n) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyConsoli text
datedFinancialStatementsHave
NotBeenPrepared

Opis faktu, że skorzystano ze
zwolnienia z konsolidacji

Opis faktu, że skorzystano ze zwolnienia z konsolidacji. [Zob.:
skonsolidowane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntityIs text
ResumingApplicationOfIFRSs

Opis przyczyny, dla ktÓrej
jednostka wznawia stosowanie
MSSF

Opis przyczyny, dla ktÓrej jednostka, ktÓra zastosowała
MSSF w poprzednim okresie sprawozdawczym, ale jej ostatni
poprzedni roczny raport finansowy nie zawierał wyraźnego
i bezwarunkowego stwierdzenia o zgodności z MSSF,
wznawia stosowanie MSSF.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 23 A pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonWhyEntityS
toppedApplyingIFRSs

text

Opis przyczyny, dla ktÓrej
jednostka zaprzestała stoso
wania MSSF

Opis przyczyny, dla ktÓrej jednostka, ktÓra zastosowała
MSSF w poprzednim okresie sprawozdawczym, ale jej ostatni
poprzedni roczny raport finansowy nie zawierał wyraźnego
i bezwarunkowego stwierdzenia o zgodności z MSSF,
zaprzestała stosowania MSSF.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 23 A pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity
WasRequiredToChangeBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehensi
veIncomeForContractsWithDirec
tParticipationFeatures

text

Opis przyczyny, ze względu
na którą wymagano od jedno
stki zmiany podstawy podziału
przychodów (kosztów) finan
sowych z tytułu ubezpieczenia
na zysk lub stratę i inne
całkowite dochody w przy
padku umÓw przewidujących
bezpośrednie udziały
w zyskach

Opis przyczyny, ze względu na którą wymagano od jednostki
zmiany podstawy podziału przychodów (kosztów) finanso
wych z tytułu ubezpieczenia na zysk lub stratę i inne całko
wite dochody w przypadku umÓw przewidujących
bezpośrednie udziały w zyskach. [Zob.: opis składu pozycji
bazowych w odniesieniu do umÓw przewidujących
bezpośrednie udziały w zyskach; przychody (koszty) finan
sowe z tytułu ubezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 113 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity
WithMoreThanHalfOfVotingPo
werDirectlyOrIndirectlyOwned
WhichIsNotSubsidiaryDueToAb
senceOfControl

text

Opis znaczących subiektyw
nych ocen i założeń przyjętych
przy ustalaniu, że jednostka
nie sprawuje kontroli nad inną
jednostką, nawet jeżeli posiada
ponad połowę praw głosu
w innej jednostce

Opis znaczących subiektywnych ocen i założeń przyjętych
przy ustalaniu, że jednostka nie sprawuje kontroli nad inną
jednostką, nawet jeżeli posiada ponad połowę praw głosu
w innej jednostce.

Przykład: MSSF 12 paragraf 9 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFairVa
lueOfGoodsOrServicesReceived
CannotEstimateReliable

text

Opis przyczyny, ze względu
na którą nie można wiary
godnie oszacować wartości
godziwej otrzymanych
towarów lub usług

Opis przyczyny, ze względu na którą odrzucono założenie, że Ujawnianie informacji: MSSF 2
wartość godziwa towarów lub usług otrzymanych w ramach
paragraf 49
transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumen
tach kapitałowych ze stronami innymi niż pracownicy może
być wiarygodnie oszacowana.
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonWhyFinan
cialStatementsAreNotEntirely
Comparable

text

Opis faktu, że kwoty zapre
zentowane w sprawozdaniu
finansowym nie są w pełni
porÓwnywalne

Opis faktu, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniu finan
sowym nie są w pełni porÓwnywalne, jeśli jednostka zmieni
dzień zakończenia jej okresu sprawozdawczego i zaprezentuje
sprawozdanie finansowe za okres dłuższy lub krótszy od
jednego roku.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 36 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyNonfi
nancialAssetIsBeingUsedInMan
nerDifferentFromHighestAndBes
tUse

text

Opis powodu, dla ktÓrego
składnik aktywÓw niefinanso
wych jest wykorzystywany
w sposÓb odmienny od
największego i najlepszego
wykorzystania

Opis powodu, dla ktÓrego składnik aktywÓw niefinansowych Ujawnianie informacji: MSSF 13
jest wykorzystywany w sposÓb odmienny od sposobu wyko paragraf 93 pkt i)
rzystania, ktÓry zwiększyłby wartość składnika aktywów lub
grupy aktywÓw i zobowiązań (na przykład przedsiębiorstwa),
w ramach ktÓrego składnik aktywÓw byłby wykorzystywany.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPresen
tationCurrencyIsDifferentFrom
FunctionalCurrency

text

Opis przyczyny, dla ktÓrej
waluta prezentacji rÓżni się od
waluty funkcjonalnej

Opis przyczyny, dla ktÓrej waluta, w ktÓrej prezentowane jest
sprawozdanie finansowe, rÓżni się od waluty podstawowego
środowiska gospodarczego, w ktÓrym działa jednostka.

Ujawnianie informacji: MSR 21
paragraf 53

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyReclas
sificationOfComparativeAmoun
tsIsImpracticable

text

Opis przyczyny, dla ktÓrej
przeklasyfikowanie danych
porÓwnawczych jest niewy
konalne w praktyce

Opis przyczyny, dla ktÓrej przeklasyfikowanie danych
porÓwnawczych jest niewykonalne w praktyce.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 42 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRegula
toryDeferralAccountBalanceIsNo
LongerFullyRecoverableOrRever
sible

text

Opis przyczyny, dla ktÓrej
odroczone salda z regulowanej
działalności nie są już w pełni
odzyskiwalne lub odwracalne

Opis przyczyny, dla ktÓrej odroczone salda z regulowanej
działalności nie są już w pełni odzyskiwalne lub odwracalne.
[Zob.: odroczone salda z regulowanej działalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 36
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfReasonWhySuffi
cientInformationIsNotAvailable
ToAccountForMultiemployerPla
nAsDefinedBenefitPlan

text

Opis przyczyny, dla ktÓrej nie
ma wystarczających informa
cji, które umożliwiałyby
rozliczanie tego programu jako
programu określonych świad
czeń

Opis przyczyny, dla ktÓrej nie ma wystarczających informacji,
które umożliwiałyby jednostce rozliczanie programu wieloza
kładowego lub programu państwowego jako programu
określonych świadczeń [Zob.: wielozakładowe programy
określonych świadczeń [member]; państwowe programy
określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 148 pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsin
text
gDifferentReportingDateOrPeriod
ForAssociate

Opis powodu zastosowania
innego dnia sprawozdawczego
lub okresu sprawozdawczego
w odniesieniu do jednostki
stowarzyszonej

Opis powodu, dla ktÓrego sprawozdania finansowe jednostki
stowarzyszonej wykorzystywane przy zastosowaniu metody
praw własności mają inny dzień sporządzenia lub obejmują
inny okres sprawozdawczy niż sprawozdania finansowe
jednostki. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 22 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsin
text
gDifferentReportingDateOrPeriod
ForJointVenture

Opis powodu zastosowania
innego dnia sprawozdawczego
lub okresu sprawozdawczego
w odniesieniu do wspÓlnego
przedsięwzięcia

Opis powodu, dla ktÓrego sprawozdania finansowe wspÓl
nego przedsięwzięcia wykorzystywane przy zastosowaniu
metody praw własności mają inny dzień sporządzenia lub
obejmują inny okres sprawozdawczy niż sprawozdania finan
sowe jednostki. [Zob.: wspólne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 22 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsin
text
gDifferentReportingDateOrPeriod
ForSubsidiary

Opis powodu zastosowania
innego dnia sprawozdawczego
lub okresu sprawozdawczego
w odniesieniu do jednostki
zależnej

Opis powodu, dla ktÓrego sprawozdania finansowe jednostki
zależnej, jeżeli są one wykorzystywane do sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, mają inny dzień
sporządzenia lub obejmują inny okres sprawozdawczy niż
sprawozdania finansowe jednostki dominującej. [Zob.: jedno
stki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 11 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFinan
cialAssets

Opis ponownie wyznaczonych
aktywÓw finansowych

Opis aktywÓw finansowych, ktÓre zostały ponownie wyzna
czone w momencie przejścia na MSSF. [Zob.: MSSF [mem
ber]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfRedesignatedFinan
cialLiabilities

text

Opis ponownie wyznaczonych
zobowiązań finansowych

Opis zobowiązań finansowych, które zostały ponownie
wyznaczone w momencie przejścia na MSSF. [Zob.: MSSF
[member]; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29 A, ujawnianie
informacji: MSSF 1 paragraf 29 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFrame
workInWhichPlanOperates

text

Opis uregulowań dotyczących
funkcjonowania programu

Opis uregulowań dotyczących funkcjonowania programu, na
przykład poziomu wszelkich minimalnych wymogów dotycz
ących finansowania. [Zob.: programy określonych świadczeń
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 139 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBetwee text
nInternalAndExternalRatings

Opis relacji między ratingami
wewnętrznymi i zewnętrznymi

Opis relacji pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi ratin
gami kredytowymi. [Zob.: wewnętrzne oceny stopnia ryzyka
kredytowego [member]; zewnętrzne oceny stopnia ryzyka
kredytowego [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG24
pkt d) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf IG25 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfReportableSegment
ToWhichIndividualAssetBelongs

text

Opis segmentu podlegającego
obowiązkowi sprawozdaw
czemu, do którego należy
dany składnik aktywów

Opis segmentu podlegającego obowiązkowi sprawozdaw
czemu, do którego należy dany składnik aktywów. [Zob.:
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDis
tributionOfRevaluationSurplus
ToShareholdersPropertyPlantAn
dEquipment

text

Opis ograniczeń dotyczących
podziału nadwyżki z aktuali
zacji wyceny pomiędzy udzia
łowców, rzeczowe aktywa
trwałe

Opis wszelkich ograniczeń dotyczących podziału pomiędzy
udziałowców salda nadwyżki z aktualizacji wyceny rzeczo
wych aktywÓw trwałych. [Zob.: nadwyżka z przeszacowania;
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 77 pkt f)

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDis
tributionOfRevaluationSurplus
ToShareholdersRightofuseAssets

text

Opis ograniczeń dotyczących
podziału nadwyżki z aktuali
zacji wyceny pomiędzy udzia
łowców, aktywa z tytułu
prawa do użytkowania

Opis wszelkich ograniczeń dotyczących podziału pomiędzy
Ujawnianie informacji: MSSF 16
udziałowców salda nadwyżki z aktualizacji wyceny aktywÓw paragraf 57
z tytułu prawa do użytkowania. [Zob.: nadwyżka z przeszaco
wania; aktywa z tytułu prawa do użytkowania]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfRetirementBenefit
Plan

text

Opis programu świadczeń
emerytalnych

Opis programu świadczeń emerytalnych, jako część sprawo
zdania finansowego albo w odrębnym raporcie.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 36

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBenefit
sPromisedToParticipants

text

Opis świadczeń emerytalnych
przyrzeczonych uczestnikom

Opis świadczeń emerytalnych przyrzeczonych uczestnikom
programu świadczeń emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 36 pkt e)

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialAssetsSub
jectToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
ment

text

Opis praw do kompensaty
związanych z ujętymi przez
jednostkę aktywami finanso
wymi, ktÓre są objęte egzek
wowalnym porozumieniem
ramowym lub podobnym
porozumieniem

Opis praw do kompensaty związanych z ujętymi przez
Ujawnianie informacji: MSSF 7
jednostkę aktywami finansowymi, które są objęte egzekwo
paragraf 13E
walnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumie
niem, w ktÓrych opisany jest między innymi charakter tych
praw. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialLiabilities
SubjectToEnforceableMasterNet
tingArrangementOrSimilarAgree
ment

text

Opis praw do kompensaty
związanych z ujętymi przez
jednostkę zobowiązaniami
finansowymi, które są objęte
egzekwowalnym porozumie
niem ramowym lub podobnym
porozumieniem

Opis praw do kompensaty związanych z ujętymi przez
jednostkę zobowiązaniami finansowymi, ktÓre są objęte
egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym
porozumieniem, w ktÓrych opisany jest między innymi
charakter tych praw. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13E

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeInterestRa
teShareOptionsGranted

X.XX
duration

Stopa procentowa wolna od
ryzyka, przyznane opcje na
udziały

Dorozumiany dochÓd z emisji rządowych zerokuponowych
papierów wartościowych emitowanych przez rząd kraju,
w ktÓrego walucie wyrażona jest cena wykonania przyzna
nych opcji na akcje, przy czym pozostały okres jest rÓwny
oczekiwanemu okresowi trwania wycenianej opcji (w oparciu
o pozostały umowny okres trwania opcji i z uwzględnieniem
skutków oczekiwanego wczesnego wykonania). [Zob.: rząd
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfRisksToWhichPla
nExposesEntity

text

Opis ryzyka, na jakie program
naraża jednostkę

Opis ryzyka, na jakie program naraża jednostkę, z naciskiem
na wszelkie nietypowe, właściwe dla danej jednostki lub dla
danego programu ryzyko. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 139 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFairVa text
lueMeasurementToChangesInU
nobservableInputsAssets

Opis wrażliwości wyceny
wartości godziwej na zmiany
w nieobserwowalnych danych
wejściowych, aktywa

Opis wrażliwości wyceny wartości godziwej aktywów na
zmiany w nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli
zmiana tych danych wejściowych może skutkować wyższą lub
niższą wyceną wartości godziwej.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFairVa text
lueMeasurementToChangesInU
nobservableInputsEntitysOw
nEquityInstruments

Opis wrażliwości wyceny
wartości godziwej na zmiany
w nieobserwowalnych danych
wejściowych, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Opis wrażliwości wyceny wartości godziwej własnych instru Ujawnianie informacji: MSSF 13
mentów kapitałowych jednostki na zmiany w nieobserwowal paragraf 93 pkt h) ppkt (i)
nych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych
wejściowych na inną kwotę może skutkować wyższą lub
niższą wyceną wartości godziwej. [Zob.: własne instrumenty
kapitałowe jednostki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFairVa text
lueMeasurementToChangesInU
nobservableInputsLiabilities

Opis wrażliwości wyceny
wartości godziwej na zmiany
w nieobserwowalnych danych
wejściowych, zobowiązania

Opis wrażliwości wyceny wartości godziwej zobowiązań na
zmiany w nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli
zmiana tych danych wejściowych na inną kwotę może skut
kować wyższą lub niższą wyceną wartości godziwej.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfServiceConcessio
nArrangement

text

Opis umowy na usługi
koncesjonowane

Opis umowy na usługi koncesjonowane. [Zob.: umowy na
usługi koncesjonowane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteris
ticForConcentration

text

Opis wspÓlnych cech wyrÓż
niających koncentracji

Opis wspÓlnych cech wyrÓżniających koncentracji ryzyka
wynikającego z instrumentÓw finansowych (na przykład
kontrahenta, obszaru geograficznego, waluty lub rynku). [Zob.:
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B8 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteris
text
ticThatIdentifiesConcentrationOf
RiskThatArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

Opis wspÓlnych cech wyrÓż Opis wspÓlnych cech wyrÓżniających określających koncen
niających określających
trację ryzyka wynikającego z umÓw objętych zakresem MSSF
koncentrację ryzyka wynikają 17.
cego z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 127 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfSignificantActuaria
lAssumptionsMadeAndMethodU
sedToCalculateActuarialPresen
tValueOfPromisedRetirementBe
nefits

Opis ważniejszych założeń
aktuarialnych wraz z podaniem
metody zastosowanej do obli
czenia aktuarialnej wartości
bieżącej przyrzeczonych
świadczeń emerytalnych

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt e)

text

Opis ważniejszych założeń aktuarialnych wraz z podaniem
metody zastosowanej do obliczenia aktuarialnej wartości
bieżącej przyrzeczonych świadczeń emerytalnych w progra
mach świadczeń emerytalnych. [Zob.: założenia aktuarialne
[member]; aktuarialna wartość bieżąca przyrzeczonych świad
czeń emerytalnych]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfSignificantConcen
trationsOfRiskRelatedToPlan

text

Opis istotnych koncentracji
ryzyka związanego
z programem

Opis istotnych koncentracji ryzyka w programach określonych
świadczeń. Jeżeli na przykład aktywa programu są lokowane
przede wszystkim w inwestycje jednej klasy, np. nierucho
mości, program może narażać jednostkę na koncentrację
ryzyka rynku nieruchomości. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]; ryzyko rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 139 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfSignificantEven
tsAndTransactions

text

Opis znaczących zdarzeń
i transakcji

Opis zdarzeń i transakcji w śrÓdrocznym raporcie finansowym
jednostki, ktÓre są znaczące dla zrozumienia zmian sytuacji
finansowej i wynikÓw działalności jednostki, które miały
miejsce od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdaw
czego. Informacje ujawniane w odniesieniu do tych zdarzeń
i transakcji stanowi aktualizację odpowiednich informacji
przedstawionych w ostatnim rocznym raporcie finansowym.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 15

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIntangib
leAssetsControlledByEntityBut
NotRecognised

text

Opis znaczących wartości
niematerialnych kontrolowa
nych przez jednostkę, ale nie
ujętych

Opis znaczących wartości niematerialnych kontrolowanych
przez jednostkę, ale nieujętych jako aktywa, ponieważ nie
spełniały kryteriów dotyczących ujęcia zawartych w MSR 38
lub zostały nabyte lub wytworzone zanim wersja MSR 38
wydana w 1998 r. weszła w życie. [Zob.: wartości niemate
rialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 128 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeInDe
terminingThatEntityIsAgentOr
Principal

text

Opis znaczących subiektyw
nych ocen i założeń przyjętych
podczas ustalania, że jednostka
jest agentem lub mocodawcą

Opis znaczących subiektywnych ocen i założeń przyjętych
podczas ustalania, że jednostka jest agentem lub mocodawcą.

Przykład: MSSF 12 paragraf 9 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge
text
mentsMadeInEvaluatingWhenCus
tomerObtainsControlOfPromised
GoodsOrServices

Opis znaczących subiektyw
nych ocen dokonywanych przy
ustalaniu momentu uzyskania
przez klienta kontroli nad
przyrzeczonymi dobrami lub
usługami

Opis znaczących subiektywnych ocen dokonywanych przy
Ujawnianie informacji: MSSF 15
ustalaniu momentu uzyskania przez klienta kontroli nad przy paragraf 125
rzeczonymi dobrami lub usługami.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPaymen
tTermsInContractsWithCustomers

text

Opis znaczących warunków
Opis znaczących warunków płatności w umowach z klientami
płatności w umowach z klien
tami

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRestric
tionsOnEntitysAbilityToAccessO
rUseAssetsAndSettleLiabilitiesOf
Group

text

Opis znaczących ograniczeń
możliwości dostępu aktywów
lub ich używania oraz
rozliczania zobowiązań grupy
przez jednostkę

Opis znaczących ograniczeń (np. statutowe, umowne i regula Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 13 pkt a)
cyjne) możliwości dostępu aktywów lub ich używania oraz
rozliczania zobowiązań grupy, takich jak a) ograniczenie
możliwości transferu środków pieniężnych lub innych
aktywów przez jednostkę dominującą lub jej jednostki zależne
do (lub z) innych jednostek w ramach grupy; oraz b)
gwarancje lub inne wymogi, ktÓre mogą ograniczać wypłatę
dywidendy i inne rodzaje dystrybucji kapitału lub wypłatę albo
spłatę pożyczek i zaliczek innym jednostkom (lub przez inne
jednostki) w grupie. [Zob.: jednostki zależne [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHedgeI
neffectivenessExpectedToAffec
tHedgingRelationship

text

Opis źródeł nieefektywności
zabezpieczenia, które mogą
mieć wpływ na powiązanie
zabezpieczające

Opis źródeł nieefektywności zabezpieczenia, co do których
oczekuje się, że będą miały negatywny wpływ na powiązanie
zabezpieczające. [Zob.: zysk (strata) z tytułu nieefektywności
zabezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119 pkt b)
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Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23D

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfSourcesOfHedgeI
text
neffectivenessThatEmergedInHed
gingRelationship

Opis źródeł nieefektywności
zabezpieczenia, które pojawiły
się w ramach powiązania
zabezpieczającego

Opis źródeł nieefektywności zabezpieczenia, które pojawiły się
w ramach powiązania zabezpieczającego. [Zob.: zysk (strata)
z tytułu nieefektywności zabezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23E

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfRevenu
eForAllOtherSegments

text

Opis źródeł przychodów dla
wszystkich pozostałych
segmentów

Opis źródeł przychodów uwzględnionych w kategorii
„wszystkie pozostałe segmenty”, ktÓra obejmuje połączone
informacje na temat pozostałej działalności gospodarczej
i segmentÓw operacyjnych, ktÓre nie podlegają sprawo
zdawczości. [Zob.: wszystkie pozostałe segmenty [member];
przychody]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 16

ifrs-full

DescriptionOfTechniqueOther
ThanConfidenceLevelTechni
queUsedForDeterminingRiskAd
justmentForNonfinancialRisk

text

Opis techniki innej niż tech
nika poziomu ufności stoso
wanej do określania korekty
ryzyka z tytułu ryzyka niefi
nansowego

Opis techniki innej niż technika poziomu ufności stosowanej
do określania korekty ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego.
[Zob.: korekta ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 119 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfTermAndCondition
sOfFinancialAssetsPledgedAsCol
lateralForLiabilitiesOrContingent
Liabilities

text

Opis postanowień i warunkÓw
aktywÓw finansowych stano
wiących zabezpieczenie zobo
wiązań lub zobowiązań
warunkowych

Opis postanowień i warunkÓw odnoszących się do aktywów
finansowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań lub
zobowiązań warunkowych [Zob.: aktywa finansowe stano
wiące zabezpieczenie zobowiązań lub zobowiązań warunko
wych; zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 14 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfTermsOfContractua text
lArrangementsThatCouldRequi
reInvestmentEntityOrItsSubsidia
riesToProvideFinancialSupportTo
UnconsolidatedStructuredEntity
ControlledByInvestmentEntity

Opis warunkÓw ustaleń
umownych, które mogą
zawierać wymóg, aby
jednostka lub jej jednostki
zależne udzieliły wsparcia
finansowego nieskonsolidowa
nej, strukturyzowanej jedno
stce kontrolowanej przez
jednostkę inwestycyjną

Opis warunkÓw ustaleń umownych, które mogą zawierać
wymóg, aby jednostka lub jej jednostki zależne udzieliły
wsparcia finansowego nieskonsolidowanej, strukturyzowanej
jednostce kontrolowanej przez jednostkę inwestycyjną. [Zob.:
ujawnienie informacji na temat jednostek inwestycyjnych [text
block]; jednostki zależne [member]; jednostki strukturyzowane
niepodlegające konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19F

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContractua text
lArrangementsThatCouldRequire
ParentOrSubsidiariesToProvideFi
nancialSupportToStructuredEntity

Opis warunkÓw ustaleń
umownych, z ktÓrych może
wynikać, że jednostka domi
nująca lub jej jednostki
zależne mają obowiązek
zapewnić wsparcie finansowe
jednostce strukturyzowanej

Opis warunkÓw ustaleń umownych, z ktÓrych może wynikać,
że jednostka dominująca lub jej jednostki zależne mają
obowiązek zapewnić wsparcie finansowe jednostce struktury
zowanej podlegającej konsolidacji, w tym wydarzenia lub
okoliczności, które mogą narazić jednostkę sporządzającą
sprawozdanie na straty (np. ustalenia dotyczące płynności albo
działania uruchamiające rating kredytowy (tzw. cyngle ratin
gowe) powiązane z obowiązkiem nabycia aktywów jednostki
strukturyzowanej lub zapewnienia wsparcia finansowego).
[Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 14, przykład: MSSF 12
paragraf B26 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfSharesRe
servedForIssueUnderOptionsAn
dContractsForSaleOfShares

Opis warunkÓw akcji zarezer Opis warunkÓw akcji zarezerwowanych na potrzeby emisji
wowanych na potrzeby emisji związanych z realizacją opcji i umÓw sprzedaży akcji.
związanych z realizacją opcji
i umÓw sprzedaży akcji

text

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (vii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfTimingAndReaso
text
nOfReclassificationBetweenFinan
cialLiabilitiesAndEquity

Opis rozkładu w czasie
i powodÓw przeklasyfiko
wania zobowiązań finanso
wych i kapitału własnego

Opis rozkładu w czasie i powodÓw przeklasyfikowania
Ujawnianie informacji: MSR 1
instrumentÓw pomiędzy zobowiązaniami finansowymi i kapi paragraf 80 A
tałem własnym. [Zob.: zobowiązania finansowe]

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroupWit
hinEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProceduresRe
portsAssets

text

Opis tego, komu grupa składa
sprawozdania w jednostce,
ktÓra decyduje o strategiach
i procedurach, aktywa

Opis tego, komu grupa składa sprawozdania w jednostce,
ktÓra decyduje o strategiach i procedurach wyceny wartości
godziwej aktywów jednostki.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (ii), przykład: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroupWit
hinEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProceduresRe
portsEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Opis tego, komu grupa składa
sprawozdania w jednostce,
ktÓra decyduje o strategiach
i procedurach, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Opis tego, komu grupa składa sprawozdania w jednostce,
ktÓra decyduje o strategiach i procedurach wyceny wartości
godziwej własnych instrumentów kapitałowych jednostki.
[Zob.: własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (ii), przykład: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroupWit
hinEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProceduresRe
portsLiabilities

text

Opis tego, komu grupa składa
sprawozdania w jednostce,
ktÓra decyduje o strategiach
i procedurach, zobowiązania

Opis tego, komu grupa składa sprawozdania w jednostce,
ktÓra decyduje o strategiach i procedurach wyceny wartości
godziwej zobowiązań jednostki.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE65
pkt a) ppkt (ii), przykład: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignificant
ChangeInNumberOfOrdinarySha
resOutstanding

text

Opis transakcji po okresie
sprawozdawczym, ktÓre
zmieniłyby znacząco liczbę
akcji zwykłych występujących

Opis transakcji, ktÓre wystąpiły po zakończeniu okresu spra
wozdawczego, poza uwzględnionymi na podstawie paragrafu
64 MSR 33, ktÓre zmieniłyby znacząco liczbę akcji zwykłych
występujących na koniec okresu, jeżeli zostałyby zawarte
przed końcem okresu sprawozdawczego. [Zob.: akcje zwykłe
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignificant
ChangeInNumberOfPotentialOrdi
narySharesOutstanding

text

Opis transakcji po okresie
sprawozdawczym, ktÓre
zmieniłyby znacząco liczbę
potencjalnych akcji zwykłych
występujących

Opis transakcji, ktÓre wystąpiły po zakończeniu okresu spra
wozdawczego, poza uwzględnionymi na podstawie paragrafu
64 MSR 33, które zmieniłyby znacząco liczbę potencjalnych
akcji zwykłych występujących na koniec okresu, jeżeli zosta
łyby zawarte przed końcem okresu sprawozdawczego. [Zob.:
akcje zwykłe [member]; potencjalne transakcje na akcjach
zwykłych [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsWit
hRelatedParty

text

Opis transakcji z podmiotem
powiązanym

Opis transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.: podmioty
powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi
sionsOfInitiallyAppliedIFRS

text

Opis przepisÓw przejściowych
początkowo zastosowanych
MSSF

Opis przepisÓw przejściowych dotyczących początkowego
zastosowania MSSF. [Zob.: MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi
sionsOfInitiallyAppliedIFRSThat
MightHaveEffectOnFuturePeriods

text

Opis przepisÓw przejściowych
początkowo zastosowanych
MSSF, które mogą mieć
wpływ na przyszłe okresy

Opis przepisÓw przejściowych dotyczących początkowego
zastosowania MSSF, które mogą mieć wpływ na przyszłe
okresy. [Zob.: MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfTypeOfHedge

text

Opis rodzaju zabezpieczenia

Opis rodzaju zabezpieczenia stosowanego przez jednostkę

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Opis rodzaju programu

OgÓlny opis rodzaju programu określonych świadczeń. [Zob.:
programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 139 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetiremen
tBenefitPlan

text

Opis rodzaju programu świad Opis rodzaju programÓw świadczeń emerytalnych, tj. program
czeń emerytalnych
określonych składek czy program określonych świadczeń.
[Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 36 pkt c)

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupportPro
videdToStructuredEntityWithout
HavingContractualObligationTo
DoSo

text

Opis rodzaju wsparcia udzie
lonego jednostce strukturyzo
wanej niewynikającego ze
zobowiązań umownych

Opis rodzaju wsparcia finansowego lub innego rodzaju
wsparcia (np. nabycie aktywÓw lub instrumentÓw wyemito
wanych przez jednostkę strukturyzowaną) udzielonego jedno
stce strukturyzowanej bez występowania zobowiązania
umownego, w tym sytuacje, w ktÓrych jednostka wspomagała
jednostkę strukturyzowaną w uzyskaniu wsparcia finansowego
oraz. [Zob.: jednostki zależne [member]; wsparcie udzielone
jednostce strukturyzowanej bez zobowiązania umownego]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 15 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf 30
pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupportPro
videdToSubsidiaryWithoutHavin
gContractualObligationToDoSo

text

Opis rodzaju wsparcia udzie
lonego jednostce zależnej
przez jednostkę inwestycyjną
lub jej jednostkę zależną
niewynikającego ze zobowi
ązań umownych

Opis rodzaju wsparcia udzielonego jednostce zależnej przez
Ujawnianie informacji: MSSF 12
jednostkę inwestycyjną lub jej jednostkę zależną niewynikają paragraf 19E pkt a)
cego ze zobowiązań umownych. [Zob.: ujawnienie informacji
na temat jednostek inwestycyjnych [text block]; jednostki
zależne [member]]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 318

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfTypesOfContrac
tsAffectedByChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17AndProcessesFo
rEstimatingInputsToThoseMet
hods

text

Opis rodzajÓw umÓw, na
ktÓre miały wpływ zmiany
metod wyceny umÓw obję
tych zakresem MSSF 17, oraz
procesÓw szacowania danych
wejściowych na potrzeby tych
metod

Opis rodzajÓw umÓw, na ktÓre miały wpływ zmiany metod
wyceny umÓw objętych zakresem MSSF 17, oraz procesów
szacowania danych wejściowych na potrzeby tych metod.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfIncomeF
romStructuredEntities

text

Opis rodzajÓw przychodÓw
z jednostek strukturyzowanych

Opis rodzajÓw przychodÓw z jednostek strukturyzowanych.
[Zob.: przychÓd z jednostek strukturyzowanych]

Przykład: MSSF 12 paragraf B26
pkt c), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf 27 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfProduc
text
tsAndServicesFromWhichEachRe
portableSegmentDerivesItsReve
nues

Opis rodzajÓw produktÓw
i usług, z ktÓrych pochodzą
przychody segmentów spra
wozdawczych

Opis rodzajÓw produktÓw i usług, z ktÓrych pochodzą
przychody segmentów sprawozdawczych. [Zob.: produkty
i usługi [member]; przychody]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 22 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWarrantie
sAndRelatedObligations

Opis rodzajÓw gwarancji
i powiązanych zobowiązań

Opis rodzajÓw gwarancji i powiązanych zobowiązań
w umowach z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119 pkt e)

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesOfEnti text block
tysAbilityToContinueAsGoin
gConcern

Ujawnienie informacji na
temat niepewności dotycz
ących zdolności jednostki do
kontynuowania działalności
[text block]

Ujawnianie informacji na temat istotnych niepewności
dotyczących zdarzeń lub uwarunkowań, ktÓre mogą podać
w istotną wątpliwość zdolność jednostki do kontynuowania
działalności.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 25

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAtta
chedToGovernmentGrantForAgri
culturalActivity

text

Opis niespełnionych
warunkÓw oraz innych
zdarzeń o charakterze warun
kowym związanych z dotacją
rządową na działalność
rolniczą

Opis niespełnionych warunkÓw oraz innych zdarzeń
o charakterze warunkowym związanych z dotacją rządową na
działalność rolniczą. [Zob.: rząd [member]; dotacje rządowe]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 57 pkt b)

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiologi
calAssetsAtCost

text

Opis okresu użytkowania,
aktywa biologiczne, w cenie
nabycia lub koszcie wytwo
rzenia

Opis okresu użytkowania stosowanego w odniesieniu do
aktywÓw biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt e)

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIntangib
leAssetsOtherThanGoodwill

text

Opis okresu użytkowania,
wartości niematerialne inne niż
wartość firmy

Opis okresu użytkowania stosowanego w odniesieniu do
wartości niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeInves
tmentPropertyCostModel

text

Opis okresu użytkowania,
nieruchomości inwestycyjne,
model oparty na cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia

Opis okresu użytkowania stosowanego w odniesieniu do
Ujawnianie informacji: MSR 40
nieruchomości inwestycyjnych. [Zob.: nieruchomości inwesty paragraf 79 pkt b)
cyjne]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeProperty
PlantAndEquipment

text

Opis okresu użytkowania,
rzeczowe aktywa trwałe

Opis okresu użytkowania stosowanego w odniesieniu do
rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcesse
sUsedInFairValueMeasuremen
tAssets

text

Opis procesÓw wyceny stoso Opis procesu wyceny przeprowadzonego przez jednostkę przy
wanych przy wycenie wartości wycenie wartości godziwej aktywów (w tym na przykład
godziwej, aktywa
informacje, jak jednostka podejmuje decyzje w sprawie zasad
i procedur wyceny oraz analizuje zmiany wycen w wartości
godziwej w kolejnych okresach).

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt c)

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfValuationProcesse
sUsedInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

text

Opis procesÓw wyceny stoso
wanych przy wycenie wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Opis procesu wyceny przeprowadzonego przez jednostkę przy
wycenie wartości godziwej instrumentów kapitałowych (w tym
na przykład informacje, jak jednostka podejmuje decyzje
w sprawie zasad i procedur wyceny oraz analizuje zmiany
wycen w wartości godziwej w kolejnych okresach).

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcesse
sUsedInFairValueMeasurement
Liabilities

text

Opis procesÓw wyceny stoso Opis procesu wyceny przeprowadzonego przez jednostkę przy
wanych przy wycenie wartości wycenie wartości godziwej zobowiązań (w tym na przykład
godziwej, zobowiązania
informacje, jak jednostka podejmuje decyzje w sprawie zasad
i procedur wyceny oraz analizuje zmiany wycen w wartości
godziwej w kolejnych okresach).

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt g)

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni
quesAndKeyModelInputsUsed
ForDeterminingNoncontrollingIn
terestInAnAcquireeMeasuredAt
FairValue

text

Opis technik wyceny oraz
istotnych danych wejściowych
wykorzystanych do wyceny
udziałów niekontrolujących
w jednostce przejmowanej
wycenianych według wartości
godziwej

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt o) ppkt (ii)

Opis technik wyceny oraz istotnych danych wejściowych
wykorzystanych do wyceny udziałów niekontrolujących
w jednostce przejmowanej wycenianych według wartości
godziwej w przypadku połączeń jednostek gospodarczych,
w ktÓrych jednostka przejmująca posiada mniej niż 100 %
udziału kapitałowego w jednostce przejmowanej na dzień
przejęcia. [Zob.: w wartości godziwej [member]; połączenia
jednostek [member]; techniki wyceny [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Opis technik wyceny i głÓwnych danych wejściowych do
modelu wykorzystywanych do wyceny zapłaty warunkowej
aktywów lub zobowiązań. [Zob.: techniki wyceny [member]]

Referencje

DescriptionOfValuationTechni
quesAndKeyModelInputsUsedTo
MeasureContingentConsideration

text

Opis technik wyceny i głÓw
nych danych wejściowych do
modelu wykorzystywanych do
wyceny zapłaty warunkowej

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni
quesUsedInFairValueMeasure
mentAssets

text

Opis technik wyceny stosowa Opis technik wyceny (na przykład podejścia rynkowego,
nych przy wycenie wartości
podejścia kosztowego i podejścia dochodowego) stosowanych
godziwej, aktywa
przy wycenie wartości godziwej aktywów. [Zob.: techniki
wyceny [member]; podejście kosztowe [member]; podejście
dochodowe [member]; podejście rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni
quesUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Opis technik wyceny stosowa
nych przy wycenie wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Opis technik wyceny (na przykład podejścia rynkowego,
podejścia kosztowego i podejścia dochodowego) stosowanych
przy wycenie wartości godziwej własnych instrumentÓw
kapitałowych jednostki. [Zob.: techniki wyceny [member];
podejście kosztowe [member]; podejście dochodowe [mem
ber]; podejście rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni
quesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Opis technik wyceny stosowa Opis technik wyceny (na przykład podejścia rynkowego,
nych przy wycenie wartości
podejścia kosztowego i podejścia dochodowego) stosowanych
godziwej, zobowiązania
przy wycenie wartości godziwej zobowiązań. [Zob.: techniki
wyceny [member]; podejście kosztowe [member]; podejście
dochodowe [member]; podejście rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Opis technik wyceny stosowa
nych do wyceny wartości
godziwej pomniejszonej
o koszty zbycia

Opis technik wyceny stosowanych do wyceny wartości
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia ośrodka wypraco
wującego środki pieniężne (zespołu ośrodków). [Zob.: techniki
wyceny [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt e), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 130
pkt f) ppkt (ii)

DescriptionOfValuationTechni
quesUsedToMeasureFairValu
eLessCostsOfDisposal

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequiremen text
tsForSharebasedPaymentArrange
ment

Opis warunkÓw nabycia
uprawnień w przypadku
umowy dotyczącej płatności
w formie akcji

Opis warunkÓw nabycia uprawnień w przypadku umowy
dotyczącej płatności w formie akcji, ktÓre istniały
w dowolnym momencie danego okresu. Jednostka z zasad
niczo podobnymi typami umÓw dotyczących płatności
w formie akcji może przedstawić wskazane informacje
w sposÓb zagregowany. [Zob.: umowa dotycząca płatności
w formie akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt a)

ifrs-full

DescriptionOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicy

text block

Ujawnienie informacji na
temat dobrowolnej zmiany
zasad (polityki) rachunkowości
[text block]

Ujawnienie informacji na temat dobrowolnej zmiany zasad
(polityki) rachunkowości.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTypical
lySatisfiesPerformanceObligations

text

Opis momentu, w ktÓrym
jednostka zwykle spełnia
zobowiązania do wykonania
świadczenia

Opis momentu, w ktÓrym jednostka zwykle spełnia swoje
zobowiązania do wykonania świadczenia. [Zob.: zobowiązania
do wykonania świadczenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfWhetherEntityIsRe
quiredToAbsorbLossesOfStructu
redEntitiesBeforeOtherParties

text

Opis tego, czy jednostka ma
obowiązek absorpcji strat
jednostki strukturyzowanej
przed innymi stronami

Opis tego, czy jednostka ma obowiązek absorpcji strat jedno Przykład: MSSF 12 paragraf B26
stki strukturyzowanej przed innymi stronami.
pkt d)

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntityMa
kesAdjustmentForTimeValueOf
MoneyAndEffectOfFinancialRis
kWhenUsingPremiumAllocatio
nApproach

text

Opis tego, czy jednostka
dokonuje korekty na potrzeby
uwzględnienia wartości
pieniądza w czasie oraz
wpływu ryzyka finansowego
przy stosowaniu podejścia
opartego na przypisaniu
składki

Opis tego, czy jednostka stosująca podejście oparte na przy Ujawnianie informacji: MSSF 17
pisaniu składki dokonuje korekty na potrzeby uwzględnienia
paragraf 97 pkt b) – wejście
wartości pieniądza w czasie oraz wpływu ryzyka finansowego, w życie: 01.01.2021
stosując paragraf 56 i paragraf 57 pkt b) MSSF 17. Podejście
oparte na przypisaniu składki to podejście opisane w paragra
fach 53–59 MSSF 17, ktÓre ułatwia wycenę zobowiązania
wynikającego z pozostałej ochrony ubezpieczeniowej grupy
umÓw ubezpieczeniowych.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvestmen
tInAssociateIsMeasuredUsingE
quityMethodOrAtFairValue

text

Opis tego, czy inwestycja
w jednostkę stowarzyszoną
jest wyceniana przy użyciu
metody praw własności czy
według wartości godziwej

Opis tego, czy inwestycja w jednostkę stowarzyszoną jest
wyceniana przy użyciu metody praw własności czy według
wartości godziwej. [Zob.: w wartości godziwej [member];
jednostki stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvestmen
tInJointVentureIsMeasuredUsin
gEquityMethodOrAtFairValue

text

Opis tego, czy inwestycja we
wspÓlne przedsięwzięcie jest
wyceniana przy użyciu metody
praw własności czy według
wartości godziwej

Opis tego, czy inwestycja we wspÓlne przedsięwzięcie jest
wyceniana przy użyciu metody praw własności czy według
wartości godziwej. [Zob.: w wartości godziwej [member];
wspólne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt b) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DescriptionOfWhetherThereAre
PotentialIncomeTaxConsequen
cesNotPracticablyDeterminable

text

Opis tego, czy istnieją poten
cjalne skutki podatkowe,
których nie można określić ze
względów praktycznych

Opis tego, czy istnieją potencjalne skutki podatkowe, których Ujawnianie informacji: MSR 12
kwotowe określenie jest niewykonalne ze względów prak
paragraf 82 A
tycznych, a ktÓre wynikałyby z wypłaty dywidendy akcjona
riuszom/udziałowcom jednostki gospodarczej w systemach
prawnych, w ktÓrych wysokość stawki podatku dochodowego
zależy od tego, czy część lub całość zysku netto bieżącego
okresu, bądź zyskÓw zatrzymanych, wypłacona jest akcjona
riuszom/udziałowcom jednostki gospodarczej w formie dywi
dendy, lub w ktÓrych podatek dochodowy podlega zwrotowi
lub zapłacie w zależności od tego, czy część lub całość zysku
netto, bądź zysków zatrzymanych, wypłacona jest w formie
dywidendy akcjonariuszom/udziałowcom jednostki gospodar
czej. [Zob.: zyski zatrzymane]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThirdpar
tyCreditEnhancementIsReflecte
dInFairValueMeasurement

text

Opis tego, czy wsparcie
jakości kredytowej przez
stronę trzecią znajduje
odzwierciedlenie w wycenie
w wartości godziwej

Opis tego, czy wsparcie jakości kredytowej przez stronę trzecią Ujawnianie informacji: MSSF 13
znajduje odzwierciedlenie w wycenie w wartości godziwej
paragraf 98
zobowiązań wycenianych według wartości godziwej i wyemi
towanych przy nierozerwalnym wsparciu jakości kredytowej
przez stronę trzecią. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeInAc text
countingPolicyIsMadeInAccordan
ceWithTransitionalProvisionsOfI
nitiallyAppliedIFRS

Opis tego, czy zmiany zasady
(polityki) rachunkowości
dokonano zgodnie z przepi
sami przejściowymi MSSF
zastosowanych po raz
pierwszy

Opis tego, czy zmiany zasady (polityki) rachunkowości
dokonano zgodnie z przepisami przejściowymi MSSF zasto
sowanych po raz pierwszy. [Zob.: MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DesignatedFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

Wyznaczone zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivable
sAtFairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

Wyznaczone kredyty
i pożyczki lub należności
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy [abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduction
PlantMember

member

Zniszczenie ważnego zakładu
produkcyjnego [member]

Element ten oznacza zniszczenie ważnego zakładu
produkcyjnego.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt
d)

ifrs-full

DeterminationOfFairValueOfGo
odsOrServicesReceivedOrFairVa
lueOfEquityInstrumentsGrante
dOnSharebasedPayments

text

Wyjaśnienie sposobu ustalania
wartości godziwej otrzyma
nych towarów lub usług lub
wartości godziwej instru
mentów kapitałowych przy
znanych z tytułu płatności
w formie akcji

Wyjaśnienie, ktÓre umożliwią użytkownikom sprawozdań
finansowych zrozumienie, jak została określona wartość
godziwa otrzymanych dóbr lub usług lub wartość godziwa
przyznanych instrumentów kapitałowych w umowach płatności
w formie akcji. [Zob.: umowa dotycząca płatności w formie
akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 46

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryingAmo
untOfDividendsPayableAndCarry
ingAmountOfNoncashAssetsDis
tributed

X duration,
credit

RÓżnica pomiędzy wartością
bilansową zobowiązań z tytułu
dywidend a wartością bilan
sową wypłaconych aktywów
niepieniężnych

Wartość różnicy pomiędzy wartością bilansową zobowiązania
z tytułu dywidend a wartością bilansową aktywów niepie
niężnych wypłaconych przy rozliczaniu zobowiązań z tytułu
dywidend. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

Ujawnianie informacji: KIMSF 17
paragraf 15
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DifferenceBetweenCarryingAmo
untOfFinancialLiabilityAndAmo
untContractuallyRequiredToPa
yAtMaturityToHolderOfObliga
tion

X instant

rÓżnica między wartością
bilansową zobowiązania
finansowego a kwotą, którą
jednostka byłaby zobowiązana
na mocy umowy zapłacić
beneficjentowi zobowiązania
w terminie wymagalności

Kwota, o ktÓrą wartość bilansowa zobowiązania finansowego
jest wyższa (niższa) od kwoty, którą jednostka byłaby zobo
wiązana na mocy umowy zapłacić beneficjentowi zobowi
ązania w terminie wymagalności. [Zob.: wartość bilansowa
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 10 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 10
A pkt b)

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Rozwodniony zysk (rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję

Kwota zysku (straty) przypadająca na zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej (licznik) podzielona przez średnią
ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego
okresu (mianownik), obie skorygowane o wpływ wszystkich
rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych. [Zob.: akcje
zwykłe [member]; średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 66

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareF
romContinuingOperations

X.XX
duration

Rozwodniony zysk (rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
kontynuowanej

Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną Ujawnianie informacji: MSR 33
akcję z działalności kontynuowanej. [Zob.: działalność konty paragraf 66
nuowana [member]; rozwodniony zysk (rozwodniona strata)
przypadający na jedną akcję]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareF
romContinuingOperationsInclu
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

X.XX
duration

Rozwodniony zysk (rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
kontynuowanej, z uwzględnie
niem zmiany netto w odroczo
nych saldach z regulowanej
działalności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną
akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany
netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz
zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: rozwodniony zysk (rozwodniona strata)
przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych
saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub
stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego
podatku dochodowego; działalność kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DilutedEarningsLossPerShareF
romDiscontinuedOperations

X.XX
duration

Rozwodniony zysk (rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
zaniechanej

Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną
akcję z działalności zaniechanej. [Zob.: rozwodniony zysk
(rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję; działalność
zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 68

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareF
romDiscontinuedOperationsInclu
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

X.XX
duration

Rozwodniony zysk (rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję z działalności
zaniechanej, z uwzględnieniem
zmiany netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną
akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany
netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz
zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: rozwodniony zysk (rozwodniona strata)
przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych
saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub
stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego
podatku dochodowego; działalność zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAn
dNetMovementInRelatedDefer
redTax

X.XX
duration

Rozwodniony zysk (rozwod
niona strata) przypadający na
jedną akcję, z uwzględnieniem
zmiany netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną
akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach
z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej
kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: rozwod
niony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję;
zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto
w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 26

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAbstract

Rozwodniony zysk przypa
dający na jedną akcję [abs
tract]

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleInstru shares
mentsOnNumberOfOrdinaryS
hares

Rozwadniający wpływ instru
mentów zamiennych na liczbę
akcji zwykłych

Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych, ktÓre
odnoszą się do zakładanej konwersji instrumentów zamiennych
jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 33
paragraf 70 pkt b)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 328

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DilutiveEffectOfShareOptionsOn
NumberOfOrdinaryShares

shares

Rozwadniający wpływ opcji
na akcje na liczbę akcji
zwykłych

Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych, które
odnoszą się do zakładanego wykonania opcji na akcje
jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 33
paragraf 70 pkt b)

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquiredIn
BusinessCombinationMember

member

Bezpośrednie leasingi finan
sowe nabyte w ramach
połączenia jednostek gospo
darczych [member]

Element ten oznacza bezpośrednie leasingi finansowe nabyte
w ramach połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Przykład: MSSF 3 paragraf B64
pkt h)

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Bezpośrednie koszty opera
cyjne dotyczące nieruchomości
inwestycyjnej

Kwota bezpośrednich kosztów operacyjnych (łącznie z kosz
tami napraw i utrzymania) dotyczących nieruchomości inwe
stycyjnej. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 40
paragraf 75 pkt f)

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyGeneratingRen
talIncome

Kwota bezpośrednich kosztów operacyjnych (łącznie z kosz
tami napraw i utrzymania) dotyczących nieruchomości inwe
stycyjnej, która w danym okresie przyniosła przychody
z czynszÓw ujęte w wyniku finansowym. [Zob.: nierucho
mości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt f) ppkt (ii)

Bezpośrednie koszty opera
cyjne dotyczące nieruchomości
inwestycyjnej [abstract]

X duration,
debit

Bezpośrednie koszty opera
cyjne dotyczące nieruchomości
inwestycyjnej przynoszącej
przychody z czynszÓw
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyNotGeneratin
gRentalIncome

X duration,
debit

Bezpośrednie koszty opera
cyjne dotyczące nieruchomości
inwestycyjnej nieprzynoszącej
przychodów z czynszÓw

Kwota bezpośrednich kosztów operacyjnych (łącznie z kosz
tami napraw i utrzymania) dotyczących nieruchomości inwe
stycyjnej, która w danym okresie nie przyniosła przychodÓw
z czynszÓw ujęte w wyniku finansowym. [Zob.: nierucho
mości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt f) ppkt (iii)

ifrs-full

DirectorsRemunerationExpense

X duration,
debit

Koszty wynagrodzeń dyrek
torów

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do
zapłaty dyrektorom jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsAxis

axis

Podział umÓw ubezpieczenio
wych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 98 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 107 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 109
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 131 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 132
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsMember

member

Podział umÓw ubezpieczenio
wych [member]

Element ten oznacza wszystkie umowy ubezpieczeniowe,
w przypadku gdy są przedstawione w podziale według umÓw
ubezpieczeniowych i posiadanych umÓw reasekuracji.
Element ten stanowi rÓwnież standardową wartość dla osi
„Podział umów ubezpieczeniowych”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany. [Zob.: umowy ubezpieczeniowe
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 98 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 107 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 109
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 131 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 132
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie subiektywnych
ocen i szacunkÓw dokona
nych w procesie stosowania
zasad (polityki) rachunkowości
[text block]

Ujawnienie informacji na temat osądów dokonanych przez
kierownictwo w procesie stosowania zasad (polityki) rachun
kowości jednostki, które mają największy wpływ na kwoty
ujęte w sprawozdaniu finansowym, wraz z informacjami
o założeniach, jakie jednostka przyjmuje na temat przyszłości,
oraz innych głównych źródłach niepewności szacunków na
koniec okresu sprawozdawczego, z ktÓrymi wiąże się
znaczące ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych
aktywów i zobowiązań w ciągu kolejnego roku. [Zob.: wartość
bilansowa [member]]

DisclosureOfAccountingJudge
mentsAndEstimatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpensesAn text block
dOtherLiabilitiesExplanatory

Ujawnienie informacji na
Ujawnienie informacji na temat rozliczeń międzyokresowych
temat rozliczeń międzyokreso biernych i innych zobowiązań. [Zob.: rozliczenia między
wych biernych i innych zobo okresowe; inne zobowiązania]
wiązań [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceivable
sAbstract

Ujawnienie informacji na
temat nabytych należności
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceivable
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceivable
sLineItems

text block

Ujawnienie informacji na
temat nabytych należności
[text block]

Ujawnienie informacji na temat nabytych należności w ramach
połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jedno
stek [member]]

Ujawnienie informacji na
temat nabytych należności
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt h)
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

DisclosureOfAcquiredReceivab
lesTable

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCompa
redWithPreviousEstimatesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat rzeczywistych odszko
dowań w porÓwnaniu
z wcześniejszymi szacunkami
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCompa text block
redWithPreviousEstimatesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCompa
redWithPreviousEstimatesLineI
tems

table

Ujawnienie informacji na
temat nabytych należności
[table]

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących należności
nabytych w ramach połączeń jednostek gospodarczych.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt h)

Ujawnienie informacji na
temat rzeczywistych odszko
dowań w porÓwnaniu
z wcześniejszymi szacunkami
[text block]

Ujawnienie informacji na temat rzeczywistych roszczeń
w porÓwnaniu z wcześniejszymi szacunkami niezdyskonto
wanej kwoty roszczeń (tj. rozwÓj szkodowości). Ujawniane
informacje dotyczące rozwoju szkodowości sięgają okresu,
w ktÓrym powstało pierwsze większe roszczenie, w odnie
sieniu do ktÓrego na koniec okresu sprawozdawczego nadal
istnieje niepewność co do kwoty i terminu wypłat roszczenia,
lecz nie muszą obejmować okresu dłuższego niż 10 lat wstecz
od końca okresu sprawozdawczego. Jednostka nie ma
obowiązku ujawniania informacji na temat rozwoju szkodo
wości w odniesieniu do roszczeń, w przypadku ktÓrych
niepewność co do kwoty i terminu wypłat odszkodowań
ustępuje zwykle w ciągu jednego roku.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 4 paragraf 39 pkt c) ppkt
(iii) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat rzeczywistych odszko
dowań w porÓwnaniu
z wcześniejszymi szacunkami
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfActualClaimsCompa table
redWithPreviousEstimatesTable

Ujawnienie informacji na
temat rzeczywistych odszko
dowań w porÓwnaniu
z wcześniejszymi szacunkami
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących rzeczywistych
odszkodowań w porÓwnaniu z wcześniejszymi szacunkami.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutDefinedBenefitPlansEx
planatory

text block

Ujawnienie dodatkowych
informacji na temat
programÓw określonych
świadczeń [text block]

Ujawnienie dodatkowych informacji na temat programÓw
określonych świadczeń niezbędnych do osiągnięcia celów
MSR 19. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 137

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LesseeExplanatory

text block

Ujawnienie dodatkowych
informacji na temat czynności
leasingobiorcy związanych
z leasingiem [text block]

Ujawnienie dodatkowych informacji na temat czynności
leasingobiorcy związanych z leasingiem.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 59

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LessorExplanatory

text block

Ujawnienie dodatkowych
informacji na temat czynności
leasingodawcy związanych
z leasingiem [text block]

Ujawnienie dodatkowych informacji na temat czynności
leasingodawcy związanych z leasingiem.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 92

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
text block
tionAboutUnderstandingFinancial
PositionsAndLiquidityOfEntityEx
planatory

Ujawnienie uzupełniających
informacji na temat zrozu
mienia sytuacji finansowej
i płynności jednostki [text
block]

Ujawnienie uzupełniających informacji może mieć znaczenie
dla użytkowników sprawozdania finansowego pragnących
zapoznać się z sytuacją finansową i płynnością jednostki.

Przykład: MSR 7 paragraf 50

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionExplanatory

Ujawnienie dodatkowych
informacji [text block]

Ujawnienie dodatkowych informacji, ktÓre nie są prezento
wane gdzie indziej w sprawozdaniu finansowym, lecz są
potrzebne do jego zrozumienia.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie dodatkowych
informacji reprezentatywnych
dla ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 w danym
okresie [text block]

Ujawnienie dodatkowych informacji reprezentatywnych dla
ekspozycji jednostki na ryzyko wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 w danym okresie, jeśli ujawnione infor
macje na temat ekspozycji jednostki na ryzyko na koniec
okresu sprawozdawczego nie są reprezentatywne.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 123 – wejście w życie:
01.01.2021

Ujawnienie informacji na temat korekt dokonanych, gdy
jednostka zmieniła podstawę podziału przychodów (kosztów)
finansowych z tytułu ubezpieczenia na zysk lub stratę i inne
całkowite dochody w przypadku umÓw przewidujących
bezpośrednie udziały w zyskach. [Zob.: opis składu pozycji
bazowych w odniesieniu do umÓw przewidujących
bezpośrednie udziały w zyskach; przychody (koszty) finan
sowe z tytułu ubezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 113 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionRepresentativeOfRiskExposu
reArisingFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17DuringPeriodEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMadeW
henEntityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinanceInco
meExpensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensiveIncome
ForContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat korekt dokonanych, gdy
jednostka zmieniła podstawę
podziału przychodów (kosz
tów) finansowych z tytułu
ubezpieczenia na zysk lub
stratę i inne całkowite
dochody w przypadku umÓw
przewidujących bezpośrednie
udziały w zyskach [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMadeW text block
henEntityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinanceInco
meExpensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensiveIncome
ForContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat korekt dokonanych, gdy
jednostka zmieniła podstawę
podziału przychodów (kosz
tów) finansowych z tytułu
ubezpieczenia na zysk lub
stratę i inne całkowite
dochody w przypadku umÓw
przewidujących bezpośrednie
udziały w zyskach [text block]
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Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfAdjustmentsMadeW
henEntityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinanceInco
meExpensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensiveIncome
ForContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat korekt dokonanych, gdy
jednostka zmieniła podstawę
podziału przychodów (kosz
tów) finansowych z tytułu
ubezpieczenia na zysk lub
stratę i inne całkowite
dochody w przypadku umÓw
przewidujących bezpośrednie
udziały w zyskach [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMadeW table
henEntityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinanceInco
meExpensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensiveIncome
ForContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesTable

Ujawnienie informacji na
temat korekt dokonanych, gdy
jednostka zmieniła podstawę
podziału przychodów (kosz
tów) finansowych z tytułu
ubezpieczenia na zysk lub
stratę i inne całkowite
dochody w przypadku umÓw
przewidujących bezpośrednie
udziały w zyskach [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących korekt dokona
nych, gdy jednostka zmieniła podstawę podziału przychodów
(kosztów) finansowych z tytułu ubezpieczenia na zysk lub
stratę i inne całkowite dochody w przypadku umÓw przewi
dujących bezpośrednie udziały w zyskach.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 113 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceForCredit
LossesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat rezerw na straty kredy
towe [text block]

Ujawnienie informacji na temat odpisu z tytułu utraty wartości
aktywÓw finansowych z tytułu strat kredytowych. [Zob.:
aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfAmountsArisingFro
mInsuranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurredBy
EntityForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesProvided
BySeparateManagementEntitie
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurredBy
EntityForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesProvided
BySeparateManagementEntitie
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurredBy
EntityForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesProvided
BySeparateManagementEntitiesLi
neItems

text block

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat kwot dotyczących umów
ubezpieczenia [text block]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnianie informacji określających i wyjaśniających kwoty
Ujawnianie informacji: MSSF 4
zawarte w sprawozdaniach finansowych jednostki, a dotycz paragraf 36 – data wygaśnięcia:
ących umów ubezpieczenia. [Zob.: rodzaje umów ubezpiecze 01.01.2021
niowych [member]]

Ujawnienie informacji na
temat kwot poniesionych przez
jednostkę z tytułu usług
kluczowego personelu kierow
niczego świadczonych przez
odrębne jednostki zarządzające
[abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat kwot poniesionych przez
jednostkę z tytułu usług
kluczowego personelu kierow
niczego świadczonych przez
odrębne jednostki zarządzające
[text block]

Ujawnienie informacji na temat kwot poniesionych przez
jednostkę z tytułu usług kluczowego personelu kierowniczego,
ktÓre są świadczone przez odrębne jednostki zarządzające.
[Zob.: kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej
jednostki dominującej [member]; odrębne jednostki
zarządzające [member]]

Ujawnienie informacji na
temat kwot poniesionych przez
jednostkę z tytułu usług
kluczowego personelu kierow
niczego świadczonych przez
odrębne jednostki zarządzające
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 A
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfAmountsIncurredBy
EntityForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesProvided
BySeparateManagementEntities
Table

table

Ujawnienie informacji na
temat kwot poniesionych przez
jednostkę z tytułu usług
kluczowego personelu kierow
niczego świadczonych przez
odrębne jednostki [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących kwot poniesio
nych przez jednostkę z tytułu usług kluczowego personelu
kierowniczego, ktÓre są świadczone przez odrębne jednostki
zarządzające.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 A

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPotentia
lIncomeTaxConsequencesPracti
cablyDeterminableExplanatory

text

Opis kwoty potencjalnych
skutkÓw podatkowych wyko
nalnych w praktyce

Opis kwoty wykonalnych w praktyce potencjalnych skutkÓw
podatkowych wypłaty dywidendy akcjonariuszom/udzia
łowcom jednostki gospodarczej w systemach prawnych,
w ktÓrych wysokość stawki podatku dochodowego zależy od
tego, czy część lub całość zysku netto bieżącego okresu, bądź
zysków zatrzymanych, wypłacona jest akcjonariuszom/udzia
łowcom jednostki gospodarczej w formie dywidendy, lub
w ktÓrych podatek dochodowy podlega zwrotowi lub zapłacie
w zależności od tego, czy część lub całość zysku netto, bądź
zysków zatrzymanych, wypłacona jest w formie dywidendy
akcjonariuszom/udziałowcom jednostki gospodarczej. [Zob.:
zyski zatrzymane]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 82 A

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelveMon
thsForClassesOfAssetsAndLiabili
tiesThatContainAmountsToBeRe
coveredOrSettledBothNoMoreAn
dMoreThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateAbstract

Ujawnienie informacji na
temat kwoty, ktÓrą należy
zrealizować lub uregulować po
dwunastu miesiącach w odnie
sieniu do klas aktywÓw
i zobowiązań obejmujących
kwoty, które należy zreali
zować lub uregulować
zarówno w okresie nie dłuż
szym niż dwanaście miesięcy,
jak i w okresie dłuższym niż
dwanaście miesięcy od zakoń
czenia okresu sprawozdaw
czego [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelveMon
thsForClassesOfAssetsAndLiabili
tiesThatContainAmountsToBeRe
coveredOrSettledBothNoMoreAn
dMoreThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelveMon
thsForClassesOfAssetsAndLiabili
tiesThatContainAmountsToBeRe
coveredOrSettledBothNoMoreAn
dMoreThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelveMon
thsForClassesOfAssetsAndLiabili
tiesThatContainAmountsToBeRe
coveredOrSettledBothNoMoreAn
dMoreThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateTable

text block

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat kwoty, ktÓrą należy
zrealizować lub uregulować po
dwunastu miesiącach w odnie
sieniu do klas aktywÓw
i zobowiązań obejmujących
kwoty, które należy zreali
zować lub uregulować
zarówno w okresie nie dłuż
szym niż dwanaście miesięcy,
jak i w okresie dłuższym niż
dwanaście miesięcy od zakoń
czenia okresu sprawozdaw
czego [text block]

Ujawnienie informacji na temat informacji na temat kwoty,
ktÓrą należy zrealizować lub uregulować po dwunastu
miesiącach w odniesieniu do klas aktywÓw i zobowiązań
obejmujących kwoty, które należy zrealizować lub uregulować
zarówno w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy, jak
i w okresie dłuższym niż dwanaście miesięcy od zakończenia
okresu sprawozdawczego.

Ujawnienie informacji na
temat kwoty, ktÓrą należy
zrealizować lub uregulować po
dwunastu miesiącach w odnie
sieniu do klas aktywÓw
i zobowiązań obejmujących
kwoty, które należy zreali
zować lub uregulować
zarówno w okresie nie dłuż
szym niż dwanaście miesięcy,
jak i w okresie dłuższym niż
dwanaście miesięcy od zakoń
czenia okresu sprawozdaw
czego [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na temat
kwoty, ktÓrą należy zrealizować
lub uregulować po dwunastu
miesiącach w odniesieniu do
klas aktywÓw i zobowiązań
obejmujących kwoty, które
należy zrealizować lub uregu
lować zarówno w okresie nie
dłuższym niż dwanaście
miesięcy, jak i w okresie dłuż
szym niż dwanaście miesięcy od
zakończenia okresu sprawoz
dawczego [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących kwoty, ktÓrą należy
zrealizować lub uregulować po dwunastu miesiącach w odnie
sieniu do klas aktywÓw i zobowiązań obejmujących kwoty, które
należy zrealizować lub uregulować zarówno w okresie nie dłuż
szym niż dwanaście miesięcy, jak i w okresie dłuższym niż
dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 61

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 61
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfAnalysisOfInsurance
RevenueAbstract

Ujawnienie informacji na
temat analizy przychodÓw
z działalności ubezpiecze
niowej [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsurance text block
RevenueExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat analizy przychodÓw
z działalności ubezpiecze
niowej [text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy przychodÓw z działal Ujawnianie informacji: MSSF 17
ności ubezpieczeniowej. [Zob.: przychody z działalności
paragraf 106 – wejście w życie:
ubezpieczeniowej]
01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsurance
RevenueLineItems

Ujawnienie informacji na
temat analizy przychodÓw
z działalności ubezpiecze
niowej [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsurance table
RevenueTable

Ujawnienie informacji na
temat analizy przychodÓw
z działalności ubezpiecze
niowej [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy przy
chodów z działalności ubezpieczeniowej.

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItemAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat analizy innych całkowi
tych dochodÓw w podziale na
poszczegÓlne pozycje [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItemEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat analizy innych całkowi
tych dochodÓw w podziale na
poszczegÓlne pozycje [text
block]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 106 – wejście w życie:
01.01.2021

Pełne ujawnienie informacji na temat analizy innych całkowi Ujawnianie informacji: MSR 1
tych dochodÓw w podziale na poszczegÓlne pozycje.
paragraf 106 A
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat analizy innych całkowi
tych dochodÓw w podziale na
poszczegÓlne pozycje [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Referencje

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItemLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
Table

table

Ujawnienie informacji na
temat analizy innych całkowi
tych dochodÓw w podziale na
poszczegÓlne pozycje [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy innych
całkowitych dochodÓw w podziale na poszczegÓlne pozycje.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 A

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPresen
tValueOfDefinedBenefitObliga
tionThatDistinguishesNatureCha
racteristicsAndRisksExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat analizy wartości bieżącej
zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń
z wyszczegÓlnieniem charak
teru, cech charakterystycznych
i ryzyka [text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy wartości bieżącej
zobowiązania z tytułu określonych świadczeń z wyszczegÓl
nieniem charakteru, cech charakterystycznych i ryzyka tego
zobowiązania. W ramach takiego ujawnienia można wprowa
dzić rozróżnienie: a) pomiędzy kwotami należnymi aktywnym
członkom, członkom zawieszonym i emerytom; b) pomiędzy
świadczeniami, do ktÓrych nabyto uprawnienia, a świadcze
niami narosłymi, do ktÓrych nie nabyto uprawnień; oraz c)
pomiędzy świadczeniami warunkowymi, kwotami przypisa
nymi do przyszłego wzrostu wynagrodzenia a innymi świad
czeniami. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń,
według wartości bieżącej]

Przykład: MSR 19 paragraf 137

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperation
sAbstract

Ujawnienie informacji na
temat analizy pojedynczej
kwoty działalności zaniechanej
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperation
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperation
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperation
sTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabilities
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentAbstract

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw i zobowiązań,
co do których istnieje znaczące
ryzyko powstania istotnych
korekt [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabilities text block
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw i zobowiązań,
co do których istnieje znaczące
ryzyko powstania istotnych
korekt [text block]

table

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat analizy pojedynczej
kwoty działalności zaniechanej
[text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy pojedynczej kwoty
Ujawnianie informacji: MSSF 5
działalności zaniechanej. [Zob.: działalność zaniechana [mem paragraf 33 pkt b)
ber]]

Ujawnienie informacji na
temat analizy pojedynczej
kwoty działalności zaniechanej
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat analizy pojedynczej
kwoty działalności zaniechanej
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy poje
dynczej kwoty działalności zaniechanej.

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw i zobowiązań, co do
których istnieje znaczące ryzyko powstania istotnych korekt
w trakcie kolejnego roku.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfAssetsAndLiabilities
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentLineItems

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw i zobowiązań,
co do których istnieje znaczące
ryzyko powstania istotnych
korekt [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabilities table
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentTable

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw i zobowiązań,
co do których istnieje znaczące
ryzyko powstania istotnych
korekt [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów
i zobowiązań, co do których istnieje znaczące ryzyko
powstania istotnych korekt.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersAbstract

Ujawnienie informacji na
temat składnikÓw aktywÓw
odnoszących się do poniesio
nych kosztów doprowadzenia
do zawarcia lub wykonania
umÓw z klientami [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat składnikÓw aktywÓw
odnoszących się do poniesio
nych kosztów doprowadzenia
do zawarcia lub wykonania
umÓw z klientami [text block]

Ujawnienie informacji na temat składnikÓw aktywÓw
odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do
zawarcia lub wykonania umów z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 128 pkt a)

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersLineItems

Ujawnienie informacji na
temat składnikÓw aktywÓw
odnoszących się do poniesio
nych kosztów doprowadzenia
do zawarcia lub wykonania
umów z klientami [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersTable

table

Ujawnienie informacji na
temat składnikÓw aktywÓw
odnoszących się do poniesio
nych kosztów doprowadzenia
do zawarcia lub wykonania
umów z klientami [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących składników
aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów dopro
wadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 128 pkt a)

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemunera
tionExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat wynagrodzenia biegłych
rewidentÓw [text block]

Ujawnienie informacji na temat wynagrodzenia biegłych
rewidentÓw jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfAuthorisationOfFi
nancialStatementsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zatwierdzenia sprawo
zdania finansowego [text
block]

Ujawnienie informacji na temat zatwierdzenia sprawozdania
finansowego do publikacji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsaleAs
setsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży [text
block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych zakla Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e) – data
syfikowanych jako dostępne do sprzedaży. [Zob.: aktywa
wygaśnięcia: 01.01.2021
finansowe dostępne do sprzedaży]

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsolidatio text block
nExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat podstawy konsolidacji
[text block]

Ujawnienie informacji na temat podstawy wykorzystywanej do
konsolidacji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPreparatio
nOfFinancialStatementsExplana
tory

Ujawnienie informacji na
temat podstawy sporządzenia
sprawozdania finansowego
[text block]

Ujawnienie informacji na temat podstawy wykorzystywanej do
sporządzenia sprawozdania finansowego.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfBiologicalAssetsAn
dGovernmentGrantsForAgricultu
ralActivityExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw biologicznych,
produktÓw rolniczych wyce
nianych w chwili zbiorÓw/
pozyskania oraz dotacji rządo
wych związanych z aktywami
biologicznymi [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat aktywÓw biologicznych, Ujawnianie informacji: MSR 41
produktÓw rolniczych wycenianych w chwili zbiorÓw/pozys Ujawnianie informacji
kania oraz dotacji rządowych związanych z aktywami
biologicznymi.

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCostsEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kosztÓw finansowania
zewnętrznego [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat kosztÓw finansowania
zewnętrznego.

Ujawnianie informacji: MSR 23
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat pożyczek [text block]

Ujawnienie informacji na temat pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAsset text block
sAndLiabilitiesAggregatedIntoSin
gleLineInvestmentBalanceTransi
tionFromProportionateConsolida
tionToEquityMethodExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat struktury aktywÓw
i zobowiązań, które zostały
zagregowane w pojedyncze
saldo inwestycji, przejście
z metody konsolidacji propor
cjonalnej na metodę praw
własności [text block]

Ujawnienie informacji na temat struktury aktywÓw i zobowi Ujawnianie informacji: MSSF 11
paragraf C5
ązań, które zostały zagregowane w pojedyncze saldo inwe
stycji na potrzeby przejścia z metody konsolidacji proporcjo
nalnej na metodę praw własności.

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsAbstract

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat połączeń
jednostek gospodarczych [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat połączeń jednostek [text
block]

Pełne ujawnienie informacji na temat połączeń jednostek
gospodarczych.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
Ujawnianie informacji
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat połączeń
jednostek gospodarczych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Referencje

DisclosureOfBusinessCombina
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsTable

table

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat połączeń
jednostek gospodarczych
[table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
połączeń jednostek gospodarczych.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64

ifrs-full

DisclosureOfCashAndBankBalan
cesAtCentralBanksExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat środków pieniężnych
w kasie i salda rachunkÓw
bankowych w bankach
centralnych [text block]

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych w kasie
i salda rachunkÓw bankowych w bankach centralnych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashEqui
valentsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat środków pieniężnych
i ekwiwalentÓw środków
pieniężnych [text block]

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych i ekwi
walentÓw środków pieniężnych. [Zob.: środki pieniężne
i ekwiwalenty środków pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowStatemen
tExplanatory

text block

Ujawnienie sprawozdania
z przepływÓw pieniężnych
[text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat sprawozdania z prze
pływÓw pieniężnych.

Ujawnianie informacji: MSR 7
Prezentacja sprawozdania
z przepływÓw pieniężnych

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccountin
gEstimatesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat zmian wartości szacun
kowych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccountin text block
gEstimatesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat zmian wartości szacun
kowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat zmian wartości szacunkowych.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 39
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfChangesInAccountin
gEstimatesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat zmian wartości szacun
kowych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccountin table
gEstimatesTable

Ujawnienie informacji na
temat zmian wartości szacun
kowych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zmian wartości
szacunkowych.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 39

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccountin text block
gPoliciesAccountingEstimatesAn
dErrorsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat zmian zasad (polityki)
rachunkowości, wartości
szacunkowych i korygowania
błędów [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat zmian zasad (polityki)
rachunkowości, wartości szacunkowych i korygowania
błędów.

Ujawnianie informacji: MSR 8
Zasady (polityka) rachunkowości

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccountin text block
gPoliciesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat zmian zasad (polityki)
rachunkowości [text block]

Ujawnienie informacji na temat zmian dokonanych w zasadach
(polityce) rachunkowości przez jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBenefit
sPaidExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat wypłaconych odszko
dowań i świadczeń [text
block]

Ujawnienie informacji na temat odszkodowań i świadczeń
wypłaconych ubezpieczonym.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi
talAbstract

text block

Ujawnienie informacji na
temat klas kapitału podstawo
wego [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat klas kapitału podstawo
wego [text block]

Ujawnienie informacji na temat klas kapitału podstawowego.
[Zob.: kapitał podstawowy [member]]

Ujawnienie informacji na
temat klas kapitału podstawo
wego [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Referencje

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi
talExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi
talLineItems

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi
talTable

table

Ujawnienie informacji na
temat klas kapitału podstawo
wego [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących klas kapitału
podstawowego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a)

ifrs-full

DisclosureOfCollateralExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zabezpieczenia [text
block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw i zobowiązań
wykorzystywanych jako zabezpieczenie.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsAn
dContingentLiabilitiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań i zobowi
ązań warunkowych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań i zobowiązań
warunkowych. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań [text block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInforma
tionPreparedUnderPreviousGAA
PAbstract

text block

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 347

Ujawnienie danych porÓw
nawczych przygotowanych
zgodnie z wcześniej stosowa
nymi ogólnie przyjętymi zasa
dami rachunkowości [abstract]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInforma text block
tionPreparedUnderPreviousGAA
PExplanatory

Ujawnienie danych porÓw
nawczych przygotowanych
zgodnie z wcześniej stosowa
nymi ogÓlnie przyjętymi
zasadami rachunkowości [text
block]

Ujawnienie w pierwszym sprawozdaniu finansowym jednostki
sporządzonym zgodnie z MSSF danych porównawczych
przygotowanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie
przyjętymi zasadami rachunkowości.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInforma
tionPreparedUnderPreviousGAA
PLineItems

Ujawnienie danych porÓw
nawczych przygotowanych
zgodnie z wcześniej stosowa
nymi ogólnie przyjętymi zasa
dami rachunkowości [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInforma table
tionPreparedUnderPreviousGA
APTable

Ujawnienie danych porÓw
Zestawienie ujawnień informacji dotyczących danych porów
nawczych przygotowanych
nawczych przygotowanych zgodnie z wcześniej stosowanymi
zgodnie z wcześniej stosowa ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.
nymi ogólnie przyjętymi zasa
dami rachunkowości [table]

ifrs-full

DisclosureOfCompositionOfGrou
pExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat składu grupy [text
block]

Ujawnienie informacji na temat składu grupy (jednostka
dominująca i jej wszystkie jednostki zależne). [Zob.: jednostki
zależne [member]; jednostka dominująca [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 10 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

DisclosureOfCompoundFinancia
lInstrumentsWithMultipleEmbed
dedDerivativesExplanatory

text

Opis złożonych instrumentów
finansowych ze złożeniem
cech wielu wbudowanych
instrumentów pochodnych

Opis instrumentÓw finansowych zawierających składnik
zobowiązaniowy i składnik kapitałowy oraz złożenie cech
wielu wbudowanych instrumentów pochodnych, których
wartości są współzależne (np. zamienny instrument dłużny
z opcją kupna). [Zob.: instrumenty pochodne [member];
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 17

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24
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Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

DisclosureOfConsolidatedAndSe text block
parateFinancialStatementsExplana
tory

Ujawnienie jednostkowych
sprawozdań finansowych [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sAbstract

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań warunko
wych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sInBusinessCombinationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sInBusinessCombinationExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sInBusinessCombinationLineItems

text block

Referencje

Pełne ujawnienie informacji na temat jednostkowych spra
wozdań finansowych.

Ujawnianie informacji: MSR 27
Ujawnianie informacji, ujawnianie
informacji: MSSF 12 Cel

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań warunkowych.
[Zob.: zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 86

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań warunko
wych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek [text
block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań warunkowych
w przypadku połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.:
zobowiązania warunkowe [member]; połączenia jednostek
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j)

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań warunko
wych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań warunko
wych [text block]

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań warunko
wych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek [abs
tract]

text block
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▼M1
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Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfContingentLiabilitie
sInBusinessCombinationTable

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsLineItems

table

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań warunko
wych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zobowiązań
warunkowych ujmowanych w związku z połączeniem
jednostek.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B67
pkt c)

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań warunko
wych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań warunko
wych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zobowiązań
warunkowych.

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 86

Ujawnienie informacji na
temat utrzymanego zaangażo
wania w aktywach finanso
wych wyłączonych z bilansu
[text block]

Ujawnienie informacji na temat utrzymanego zaangażowania
w aktywach finansowych wyłączonych z bilansu. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 42G

Ujawnienie informacji na
temat utrzymanego zaangażo
wania w aktywach finanso
wych wyłączonych z bilansu
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat utrzymanego zaangażo
wania w aktywach finanso
wych wyłączonych z bilansu
[abstract]

text block
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Typ i atrybuty
elementu
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsTable

table

Ujawnienie informacji na
temat utrzymanego zaangażo
wania w aktywach finanso
wych wyłączonych z bilansu
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących utrzymanego
zaangażowania w aktywach finansowych wyłączonych
z bilansu.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 42G

ifrs-full

DisclosureOfCostOfSalesExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kosztu własnego sprze
daży [text block]

Ujawnienie informacji na temat kosztu własnego sprzedaży.
[Zob.: koszt własny sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka kredytowego
[text block]

Ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego. [Zob.:
ryzyko kredytowe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e), ujawnianie
informacji: MSSF 7 Ryzyko
kredytowe

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reAbstract

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
Explanatory

Ujawnienie informacji na
temat ekspozycji na ryzyko
kredytowe [text block]

Ujawnienie informacji na temat ekspozycji na ryzyko kredy
towe. Ekspozycja na ryzyko kredytowe oznacza ryzyko
kredytowe właściwe dla aktywów finansowych jednostki oraz
jej zobowiązań do udzielenia kredytu.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35M

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
LineItems

Ujawnienie informacji na
temat ekspozycji na ryzyko
kredytowe [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat ekspozycji na ryzyko
kredytowe [abstract]

text block
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
Table

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ekspozycji na
ryzyko kredytowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35M

DisclosureOfCreditRiskOfInsuran text block
ceContractsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka kredytowego
umÓw ubezpieczeniowych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego umÓw
ubezpieczeniowych. [Zob.: ryzyko kredytowe [member];
rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfDebtSecuritiesExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw dłużnych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw dłużnych.
[Zob.: wyemitowane instrumenty dłużne; posiadane instru
menty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat odroczonych kosztÓw
akwizycji wynikających
z umÓw ubezpieczeniowych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat odroczonych kosztÓw akwi
zycji wynikających z umÓw ubezpieczeniowych. [Zob.:
odroczone koszty akwizycji wynikające z umÓw ubezpiecze
niowych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncomeEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw przyszłych
okresÓw [text block]

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw przyszłych
okresÓw. [Zob.: przychody przyszłych okresÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat odroczonego podatku
dochodowego [text block]

Ujawnienie informacji na temat odroczonego podatku docho
dowego. [Zob.: rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego; aktywa z tytułu odroczonego podatku docho
dowego]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sAbstract

Ujawnienie informacji na
temat programÓw określonych
świadczeń [abstract]
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Ujawnienie informacji na
temat ekspozycji na ryzyko
kredytowe [table]

table

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat programÓw określonych
świadczeń [text block]

Ujawnienie informacji na temat programÓw określonych
świadczeń. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnienie informacji na
temat programÓw określonych
świadczeń [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Referencje

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sTable

table

Ujawnienie informacji na
temat programÓw określonych
świadczeń [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących programów
określonych świadczeń.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 138

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromBan
ksExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat depozytÓw bankÓw
[text block]

Ujawnienie informacji na temat depozytÓw bankÓw. [Zob.:
depozyty bankÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromCusto
mersExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat depozytÓw klientÓw
[text block]

Ujawnienie informacji na temat depozytÓw klientÓw. [Zob.:
depozyty klientÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAndA
mortisationExpenseExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kwoty umorzenia
i amortyzacji [text block]

Ujawnienie informacji na temat kwoty umorzenia i amortyza Powszechna praktyka: MSR 1
cji. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji]
paragraf 10 pkt e)

text block

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 138
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfDerivativeFinancia
lInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsAbstract

text block

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat pochodnych instru
mentÓw finansowych [text
block]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na temat pochodnych instrumentÓw
finansowych. [Zob.: instrumenty pochodne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
biologicznych [text block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat aktywÓw
biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
biologicznych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
biologicznych [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
aktywów biologicznych.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
biologicznych [abstract]

text block

table

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat pożyczek
[abstract]

Przykład: MSR 41 paragraf 43
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBusinessCombinationsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskTha
tArisesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskTha
tArisesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Explanatory

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat pożyczek
[text block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat pożyczek.
[Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat pożyczek
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat pożyczek
[table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
pożyczek.

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 7

text block

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat połączenia
jednostek gospodarczych [text
block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat połączeń
jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek gospo
darczych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
Ujawnianie informacji,
zastosowanie paragrafÓw 59 i 61

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat koncentracji
ryzyka wynikającego z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 127 – wejście w życie:
01.01.2021

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat koncen
tracji ryzyka wynikającego
z umÓw objętych zakresem
MSSF 17 [abstract]

text block

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat koncen
tracji ryzyka wynikającego
z umÓw objętych zakresem
MSSF 17 [text block]
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DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskTha
tArisesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskTha
tArisesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Abs
tract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Expla
natory

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat koncen
tracji ryzyka wynikającego
z umÓw objętych zakresem
MSSF 17 [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat koncen
tracji ryzyka wynikającego
z umÓw objętych zakresem
MSSF 17 [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących koncentracji
ryzyka wynikającego z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 127 – wejście w życie:
01.01.2021

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4.
[Zob.: aktywa finansowe opisane w paragrafie 39E pkt a)
MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 [abstract]

text block

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 [text block]
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DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForAs
sociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForAs
sociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForAs
sociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForAs
sociatesTable

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 dla jednostek stowarzyszo
nych [text block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4 dla
jednostek stowarzyszonych. [Zob.: aktywa finansowe opisane
w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J – data wygaśnięcia:
01.01.2021

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 dla jednostek stowarzyszo
nych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 dla jednostek stowarzyszo
nych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów finan
sowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4 dla
jednostek stowarzyszonych.

Etykieta

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 dla jednostek stowarzyszo
nych [abstract]

text block

table

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForJo
intVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForJo
intVenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForJo
intVenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForJo
intVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4LineI
tems

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 w odniesieniu do wspÓl
nych przedsięwzięć [text
block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4
w odniesieniu do wspÓlnych przedsięwzięć. [Zob.: aktywa
finansowe opisane w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4, wartość
godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J – data wygaśnięcia:
01.01.2021

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 w odniesieniu do wspÓl
nych przedsięwzięć [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 w odniesieniu do wspÓl
nych przedsięwzięć [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów finan Ujawnianie informacji: MSSF 4
sowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4 w odnie paragraf 39J – data wygaśnięcia:
sieniu do wspÓlnych przedsięwzięć.
01.01.2021

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Etykieta

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 w odniesieniu do wspÓl
nych przedsięwzięć [abstract]

text block

table
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Table

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywÓw
finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

DisclosureOfDetailedInformatio
text block
nAboutFinancialInstrumentsExpla
natory

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat instru
mentÓw finansowych [text
block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat instrumentÓw
finansowych. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 31, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 7, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35K

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsAbstract

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat pozycji
zabezpieczanych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsExplanatory

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat pozycji
zabezpieczanych [text block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat pozycji
zabezpieczanych. [Zob.: pozycje zabezpieczane [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsLineItems

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat pozycji
zabezpieczanych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsTable

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat pozycji
zabezpieczanych [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
pozycji zabezpieczanych.

text block

table

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B
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Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat aktywÓw
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4 [table]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat zabezpie
czeń [text block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat zabezpieczeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat instru
mentÓw zabezpieczających
[text block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat instrumentÓw
zabezpieczających. [Zob.: instrumenty zabezpieczające [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 A

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat instru
mentÓw zabezpieczających
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsTable

table

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat instru
mentÓw zabezpieczających
[table]

Zestawienie ujawnień szczegÓłowych informacji dotyczących
instrumentów zabezpieczających.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 A

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutIntangibleAssetsExplana
tory

text block

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat wartości
niematerialnych [text block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat wartości
niematerialnych. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość
firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat instru
mentÓw zabezpieczających
[abstract]

text block
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutInvestmentPropertyExpla
natory

text block

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat nierucho
mości inwestycyjnych [text
block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat nieruchomości
inwestycyjnych. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 32 A

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutPropertyPlantAndEquip
mentExplanatory

text block

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat rzeczo
wych aktywÓw trwałych [text
block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat rzeczowych
aktywÓw trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutServiceConcessionArran
gementsExplanatory

text block

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat umÓw na
usługi koncesjonowane [text
block]

Ujawnienie szczegÓłowych informacji na temat umÓw na
usługi koncesjonowane. [Zob.: umowy na usługi koncesjono
wane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationOfRe
venueFromContractsWithCusto
mersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationOfRe
venueFromContractsWithCusto
mersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationOfRe
venueFromContractsWithCusto
mersLineItems

Ujawnienie informacji na
temat podziału przychodÓw
tytułu z umÓw z klientami
[abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat podziału przychodÓw
tytułu z umÓw z klientami
[text block]

Ujawnienie informacji na temat podziału przychodÓw z tytułu Ujawnianie informacji: MSSF 15
umÓw z klientami. [Zob.: przychody z tytułu umÓw z klien paragraf 114
tami]

Ujawnienie informacji na
temat podziału przychodÓw
z tytułu umÓw z klientami
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementÓw domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 361

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfDisaggregationOfRe
venueFromContractsWithCusto
mersTable

table

Ujawnienie informacji na
temat podziału przychodÓw
z tytułu umÓw z klientami
[table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
podziału przychodów z tytułu umÓw z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 114

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinuedOpera
tionsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat działalności zaniechanej
[text block]

Ujawnienie informacji na temat działalności zaniechanej.
[Zob.: działalność zaniechana [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat dywidend [text block]

Ujawnienie informacji na temat dywidend. Dywidendy to
rozdzielenie zyskÓw pomiędzy posiadaczy inwestycji kapita
łowych proporcjonalnie do ich stanu posiadania poszczegól
nych klas kapitału.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerShareEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zysku przypadającego na
jedną akcję [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat zysku przypadającego na
jedną akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 33
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangeOfIn text block
vestmentEntityStatusOnFinancial
StatementsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat wpływu zmiany statusu
jednostki inwestycyjnej na
sprawozdanie finansowe [text
block]

Ujawnienie informacji na temat wpływu zmiany statusu
jednostki inwestycyjnej na sprawozdanie finansowe. [Zob.:
ujawnienie informacji na temat jednostek inwestycyjnych [text
block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 9B

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangesIn
ForeignExchangeRatesExplana
tory

Ujawnienie informacji na
temat skutkÓw zmian kursÓw
wymiany walut obcych [text
block]

Pełne ujawnienie informacji na temat skutkÓw zmian kursÓw
wymiany walut obcych.

Ujawnianie informacji: MSR 21
Ujawnianie informacji

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfitOr
LossAbstract

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat wpływu początkowo
ujętych umów ubezpieczenio
wych [text block]

Ujawnienie informacji na temat wpływu początkowo ujętych
umów ubezpieczeniowych w danym okresie. [Zob.: umowy
ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 – wejście w życie:
01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat wpływu początkowo
ujętych umów ubezpieczenio
wych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat wpływu początkowo
ujętych umów ubezpieczenio
wych [table]

Zestawienie ujawnień informacji na temat wpływu początkowo
ujętych umów ubezpieczeniowych w danym okresie.

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat wpływu początkowo
ujętych umów ubezpieczenio
wych [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
[abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na temat wpływu przeniesienia przy
zastosowaniu metody nakładania na zyski lub straty.

Referencje

DisclosureOfEffectOfOverlayAp text block
proachReclassificationOnProfitOr
LossExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
[text block]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt e) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfitOr
LossForAssociatesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
w odniesieniu do jednostek
stowarzyszonych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp text block
proachReclassificationOnProfitOr
LossForAssociatesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
w odniesieniu do jednostek
stowarzyszonych [text block]

Ujawnienie informacji na temat wpływu przeniesienia przy
Ujawnianie informacji: MSSF 4
zastosowaniu metody nakładania na zyski lub straty w odnie paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
sieniu do jednostek stowarzyszonych.
pierwszy

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfitOr
LossForAssociatesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
w odniesieniu do jednostek
stowarzyszonych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
wpływu przeniesienia przy zastosowaniu metody nakładania na
zyski lub straty w odniesieniu do jednostek stowarzyszonych.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

DisclosureOfEffectOfOverlayAp table
proachReclassificationOnProfitOr
LossForAssociatesTable

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
w odniesieniu do jednostek
stowarzyszonych [table]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfitOr
LossForJointVenturesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
w odniesieniu do wspÓlnych
przedsięwzięć [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp text block
proachReclassificationOnProfitOr
LossForJointVenturesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
w odniesieniu do wspÓlnych
przedsięwzięć [text block]

Ujawnienie informacji na temat wpływu przeniesienia przy
Ujawnianie informacji: MSSF 4
zastosowaniu metody nakładania na zyski lub straty w odnie paragraf 39M – wejście w życie
sieniu do wspÓlnych przedsięwzięć.
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfitOr
LossForJointVenturesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
w odniesieniu do wspÓlnych
przedsięwzięć [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp table
proachReclassificationOnProfitOr
LossForJointVenturesTable

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
w odniesieniu do wspÓlnych
przedsięwzięć [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
wpływu przeniesienia przy zastosowaniu metody nakładania na
zyski lub straty w odniesieniu do wspÓlnych przedsięwzięć.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfitOr
LossLineItems

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp table
proachReclassificationOnProfitOr
LossTable

Ujawnienie informacji na
temat wpływu przeniesienia
przy zastosowaniu metody
nakładania na zyski lub straty
[table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
wpływu przeniesienia przy zastosowaniu metody nakładania na
zyski lub straty.

ifrs-full

DisclosureOfEffectsOfChangesIn
ParentsOwnershipInterestInSubsi
diaryThatDoNotResultInLossOf
ControlOnEquityAttributableTo
OwnersOfParentExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat wpływu zmian udziału
własnościowego jednostki
dominującej w jednostce
zależnej, które nie prowadzą
do utraty kontroli, na kapitał
własny przypisywany właści
cielom jednostki dominującej
[text block]

Ujawnienie informacji na temat schematu ukazującego wpływ Ujawnianie informacji: MSSF 12
wszelkich zmian udziałów własnościowych jednostki domi
paragraf 18
nującej w jednostce zależnej, które nie prowadzą do utraty
kontroli, na kapitał własny przypisywany właścicielom jedno
stki dominującej.

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBenefit
sExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat świadczeń pracow
niczych [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat świadczeń
pracowniczych.

Ujawnianie informacji: MSR 19
Zakres

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportable
SegmentsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat segmentÓw operacyj
nych jednostki [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat segmentÓw operacyj
nych jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
Ujawnianie informacji

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt e) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfEventsAfterReportin text block
gPeriodExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat zdarzeń następujących
po zakończeniu okresu spra
wozdawczego [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat zdarzeń następujących po
zakończeniu okresu sprawozdawczego.

ifrs-full

DisclosureOfEvidenceSupportin
text
gRecognitionOfDeferredTaxAsset
sDependentOnFutureTaxablePro
fitsAndEntityHasSufferedALos
sInCurrentOrPrecedingPeriodEx
planatory

Opis dowodÓw uzasadniaj
ących ujęcie aktywów z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego, gdy ich realizacja jest
uzależniona od nadwyżki
przyszłego dochodu do
opodatkowania nad dochodem
wynikającym z odwrÓcenia
się dotychczasowych dodat
nich rÓżnic przejściowych
oraz jednostka gospodarcza
poniosła stratę w systemie
podatkowym, ktÓrego dotyczy
składnik aktywÓw z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego

Opis rodzaju dowodÓw uzasadniających ujęcie aktywów
Ujawnianie informacji: MSR 12
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy: a) realizacja paragraf 82
aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
uzależniona od nadwyżki przyszłego dochodu do opodatko
wania nad dochodem wynikającym z odwrÓcenia się dotych
czasowych dodatnich różnic przejściowych; oraz b) jednostka
gospodarcza poniosła stratę w bieżącym albo poprzedzającym
okresie w systemie podatkowym, ktÓrego dotyczy składnik
aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. [Zob.:
rÓżnice przejściowe [member]; Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, gdy ich realizacja jest uzależniona od
nadwyżki przyszłego dochodu do opodatkowania nad
dochodem wynikającym z odwrÓcenia się dotychczasowych
dodatnich różnic przejściowych oraz jednostka gospodarcza
poniosła stratę w systemie podatkowym, ktÓrego dotyczy
składnik aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego]

ifrs-full

DisclosureOfExpensesByNature
Explanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kosztÓw według rodzaju
[text block]

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw według rodzaju.
[Zob.: koszty, według rodzaju]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kosztÓw [text block]

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfExplorationAndEva
luationAssetsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw z tytułu
poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych [text
block]

Pełne ujawnienie informacji na temat aktywÓw z tytułu
poszukiwania i oceny zasobÓw mineralnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 6
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresAbstract

Ujawnienie informacji na
temat zewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[abstract]

Ujawnianie informacji: MSR 10
Ujawnianie informacji
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat zewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[text block]

Ujawnienie informacji na temat zewnętrznych ocen stopnia
ryzyka kredytowego. [Zob.: zewnętrzne oceny stopnia ryzyka
kredytowego [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG24 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat zewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Etykieta

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresTable

table

Ujawnienie informacji na
temat zewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zewnętrznych
ocen stopnia ryzyka kredytowego.

ifrs-full

DisclosureOfFactAndExplanation
WhyDisclosureOfInformationFo
rEachBusinessCombinationIsIm
practicable

text

Wyjaśnienie faktu, że ujaw
nienie informacji na temat
przychodów oraz zysku lub
straty jest niewykonalne
w praktyce, oraz wyjaśnienie
przyczyn tej sytuacji

Wyjaśnienie faktu, że ujawnienie informacji na temat przy
Ujawnianie informacji: MSSF 3
chodów oraz zysku (straty) jednostki przejmowanej od dnia
paragraf B64 pkt q)
przejęcia i połączonej jednostki, wyliczonych w taki sposÓb,
jak gdyby datą przejęcia w przypadku wszystkich przeprowa
dzonych połączeń jednostek był początek okresu sprawoz
dawczego, jest niewykonalne w praktyce, oraz wyjaśnienie
przyczyn tej sytuacji. [Zob.: połączenia jednostek [member];
przychody]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat ustalania wartości
godziwej.

text block

Przykład: MSSF 7 paragraf IG24 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnianie informacji: MSSF 13
Ujawnianie informacji
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityExplanatory

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej aktywów [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej aktywów [text block]

Ujawnienie informacji na temat ustalania wartości godziwej
aktywów.

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej aktywów [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej aktywów [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ustalania
wartości godziwej aktywów.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

Ujawnienie informacji na temat ustalania wartości godziwej
kapitału własnego.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej kapitału własnego
[abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej kapitału własnego
[text block]
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesLineItems

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej kapitału własnego
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej kapitału własnego
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ustalania
wartości godziwej kapitału własnego.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej zobowiązań [text
block]

Ujawnienie informacji na temat ustalania wartości godziwej
zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej zobowiązań [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej zobowiązań [abs
tract]

text block
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesTable

table

Ujawnienie informacji na
temat ustalania wartości
godziwej zobowiązań [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ustalania
wartości godziwej zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEachIn
vestmentInEquityInstrumentsDe
signatedAsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwej
inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczonych jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody [text block]

Ujawnienie informacji na temat wartości godziwej inwestycji
w instrumenty kapitałowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako
wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: inwestycje w instrumenty kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 A pkt c)

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinancia text block
lAssetsAndFinancialLiabilitiesAn
dReclassificationExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat ewentualnych rÓżnic
między wartością bilansową
a wartością godziwą umów
opisanych w MSSF 7 paragraf
29 pkt b) i MSSF 7 paragraf
29 pkt c) [text block]

Ujawnienie informacji na temat zakresu ewentualnych rÓżnic
między wartością bilansową a wartością godziwą: a) inwestycji
w instrumenty kapitałowe, ktÓre nie są notowane na
aktywnym rynku (lub w instrumenty pochodne związane
z takimi instrumentami kapitałowymi), ktÓre wycenia się
według ceny nabycia ponieważ nie można wiarygodnie ustalić
ich wartości godziwej; oraz b) umów zawierających cechę
dyskrecjonalnej partycypacji, jeżeli nie można wiarygodnie
ustalić wartości godziwej tej cechy.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 30 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinancia text block
lInstrumentsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwej
instrumentów finansowych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat wartości godziwej instru
mentów finansowych. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa
[member]; w wartości godziwej [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

DisclosureOfFairValueOfInves
tmentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeAbstract

Ujawnienie wartości godziwej
inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczonych jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInves
tmentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeLineItems

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwej
inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczonych jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInves
tmentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeTable

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwej
inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczonych jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wartości
godziwej inwestycji w instrumenty kapitałowe wyznaczonych
jako wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsAbstract

table

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwej
aktywów programu [abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 A pkt c)
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItemsU
sedAsDeemedCostAbstract

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwych
przyjmowanych jako zakła
dany koszt składników [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItemsU text block
sedAsDeemedCostExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwych
przyjmowanych jako zakła
dany koszt składników [text
block]

text block

table

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwej
aktywów programu [text
block]

Ujawnienie informacji na temat wartości godziwej aktywów
programu określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu
[member]; programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 142

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwej
aktywów programu [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwej
aktywów programu [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wartości
godziwej aktywów programu określonych świadczeń.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 142

Ujawnienie informacji na temat wartości godziwych przyj
mowanych przez jednostkę w sprawozdaniu otwarcia
z sytuacji finansowej według MSSF jako zakładany koszt
składnika rzeczowych aktywÓw trwałych, nieruchomości
inwestycyjnej lub składnika wartości niematerialnych. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe; nieruchomości inwestycyjne; wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfFairValuesOfItemsU
sedAsDeemedCostLineItems

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwych
przyjmowanych jako zakła
dany koszt składników [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItemsU table
sedAsDeemedCostTable

Ujawnienie informacji na
temat wartości godziwych
przyjmowanych jako zakła
dany koszt składników [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wartości godzi
wych przyjmowanych jako zakładany koszt składnikÓw
w pierwszym sprawozdaniu finansowym jednostki sporz
ądzonym zgodnie z MSSF.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30

ifrs-full

DisclosureOfFeeAndCommissio
nIncomeExpenseExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw (kosztÓw)
z tytułu opłat i prowizji [text
block]

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw (kosztÓw)
z tytułu opłat i prowizji. [Zob.: przychody (koszty) z tytułu
opłat i prowizji]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kosztÓw finansowych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw finansowych. [Zob.:
koszty finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
penseExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw (kosztÓw)
finansowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw (kosztÓw)
finansowych. [Zob.: przychody (koszty) finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw finanso
wych [text block]

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw finansowych.
[Zob.: przychody finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
[abstract]
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationAbstract

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
na ktÓre miały wpływ zmiany
MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
text block
fectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationExplana
tory

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
na ktÓre miały wpływ zmiany
MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą [text block]

Ujawnienie informacji na temat wyznaczenia aktywÓw finan Ujawnianie informacji: MSSF 9
sowych w wyniku zmian MSSF 9 w odniesieniu do
paragraf 7.2.34
wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationLineItems

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
na ktÓre miały wpływ zmiany
MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
table
fectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationTable

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
na ktÓre miały wpływ zmiany
MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wyznaczenia
aktywów finansowych w wyniku zmian MSSF 9 w odnie
sieniu do wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
na dzień pierwszego zastoso
wania MSSF 9 [abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34
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DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

ifrs-full

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
na dzień pierwszego zastoso
wania MSSF 9 [text block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych na
dzień pierwszego zastosowania MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
na dzień pierwszego zastoso
wania MSSF 9 [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
na dzień pierwszego zastoso
wania MSSF 9 [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów finan
sowych na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I

DisclosureOfFinancialAssetsEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsHel
dForTradingExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
przeznaczonych do obrotu
[text block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych zakla Powszechna praktyka: MSR 1
syfikowanych jako przeznaczone do obrotu. [Zob.: aktywa
paragraf 10 pkt e)
finansowe]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsLineI
tems

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.
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DisclosureOfFinancialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpairedAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpairedEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpairedLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpaired
Table

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplie
dAbstract

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów
finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 7

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
ktÓre są albo przetermino
wane, albo w przypadku
ktÓrych nastąpiła utrata
wartości [text block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych, ktÓre
są albo przeterminowane, albo w przypadku ktÓrych nastąpiła
utrata wartości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
ktÓre są albo przetermino
wane, albo w przypadku
ktÓrych nastąpiła utrata
wartości [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
ktÓre są albo przetermino
wane, albo w przypadku
ktÓrych nastąpiła utrata
wartości [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów finan
sowych, które są albo przeterminowane, albo w przypadku
ktÓrych nastąpiła utrata wartości.

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych
[table]
Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
ktÓre są albo przetermino
wane, albo w przypadku
ktÓrych nastąpiła utrata
wartości [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania [abs
tract]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 377

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

DisclosureOfFinancialAssetsToW text block
hichOverlayApproachIsApplie
dExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
ForAssociatesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania
w odniesieniu do jednostek
stowarzyszonych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW text block
hichOverlayApproachIsApplied
ForAssociatesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Referencje

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania
w odniesieniu do jednostek
stowarzyszonych [text block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania
w odniesieniu do jednostek stowarzyszonych.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
ForAssociatesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania
w odniesieniu do jednostek
stowarzyszonych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

DisclosureOfFinancialAssetsToW table
hichOverlayApproachIsApplied
ForAssociatesTable

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania
w odniesieniu do jednostek
stowarzyszonych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów finan
sowych, w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania
w odniesieniu do jednostek stowarzyszonych.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
ForJointVenturesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania
w odniesieniu do wspÓlnych
przedsięwzięć [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW text block
hichOverlayApproachIsApplied
ForJointVenturesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania
w odniesieniu do wspÓlnych
przedsięwzięć [text block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania
w odniesieniu do wspÓlnych przedsięwzięć.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
ForJointVenturesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania
w odniesieniu do wspÓlnych
przedsięwzięć [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW table
hichOverlayApproachIsApplied
ForJointVenturesTable

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania
w odniesieniu do wspÓlnych
przedsięwzięć [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów finan
sowych, w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania
w odniesieniu do wspÓlnych przedsięwzięć.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsAppliedLi
neItems

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy
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Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów finan
sowych, w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

Ujawnienie informacji na
temat przeniesionych
aktywÓw finansowych,
w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości [text
block]

Ujawnienie informacji na temat przeniesionych aktywÓw
finansowych, w przypadku ktÓrych zaprzestanie ujmowania
nie nastąpiło w całości. [Zob.: przeniesione aktywa finansowe,
w przypadku ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie nastąpiło
w całości [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D

Ujawnienie informacji na
temat przeniesionych
aktywÓw finansowych,
w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat przeniesionych
aktywÓw finansowych,
w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących przeniesionych
aktywów finansowych, w przypadku ktÓrych zaprzestanie
ujmowania nie nastąpiło w całości.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW table
hichOverlayApproachIsApplied
Table

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTran
sferredDuringPeriodWhichDoNot
QualifyForDerecognitionAbstract

Ujawnienie informacji na
temat przeniesionych
aktywÓw finansowych,
w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTran
sferredDuringPeriodWhichDoNot
QualifyForDerecognitionExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTran
sferredDuringPeriodWhichDoNot
QualifyForDerecognitionLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTran
sferredDuringPeriodWhichDoNot
QualifyForDerecognitionTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsAbstract

text block

table

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat instru
mentÓw finansowych [abs
tract]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D
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DisclosureOfFinancialInstrumen
tsAtFairValueThroughProfitOr
LossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsByTypeOfInterestRateAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsByTypeOfInterestRateExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsByTypeOfInterestRateLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsByTypeOfInterestRateTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsDesignatedAtFairValueThroug
hProfitOrLossExplanatory

text block

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy [text block]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw finansowych
wycenianych według wartości godziwej przez wynik finan
sowy. [Zob.: w wartości godziwej [member]; instrumenty
finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw finanso
wych według rodzaju stopy
procentowej [text block]

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw finansowych
według rodzaju stopy procentowej. [Zob.: instrumenty finan
sowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 39

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw finanso
wych według rodzaju stopy
procentowej [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw finanso
wych według rodzaju stopy
procentowej [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących instrumentów
finansowych według rodzaju stopy procentowej.

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 39

text block

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw finanso
wych wyznaczonych jako
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy [text block]

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw finansowych
wyznaczonych jako wyceniane według wartości godziwej
przez wynik finansowy. [Zob.: w wartości godziwej [member];
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw finanso
wych według rodzaju stopy
procentowej [abstract]

text block
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw finanso
wych [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat instrumentÓw
finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
Zakres

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsHeldForTradingExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat instrumentÓw finanso
wych przeznaczonych do
obrotu [text block]

Ujawnienie informacji na temat instrumentÓw finansowych
zaklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu. [Zob.:
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrument
sLineItems

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat instru
mentÓw finansowych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsTable

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat instru
mentÓw finansowych [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
instrumentÓw finansowych.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAbstract

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationAbstract

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych, na które miały wpływ
zmiany MSSF 9 w odniesieniu
do wcześniejszych spłat
z ujemną rekompensatą [abs
tract]

table

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 31, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 7, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35K
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Referencje

DisclosureOfFinancialLiabilitie
text block
sAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationExplana
tory

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych, na które miały wpływ
zmiany MSSF 9 w odniesieniu
do wcześniejszych spłat
z ujemną rekompensatą [text
block]

Ujawnienie informacji na temat wyznaczenia zobowiązań
finansowych w wyniku zmian MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationLineItems

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych, na które miały wpływ
zmiany MSSF 9 w odniesieniu
do wcześniejszych spłat
z ujemną rekompensatą [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
table
sAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationTable

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych, na które miały wpływ
zmiany MSSF 9 w odniesieniu
do wcześniejszych spłat
z ujemną rekompensatą [table]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wyznaczenia
zobowiązań finansowych w wyniku zmian MSSF 9 w odnie paragraf 7.2.34
sieniu do wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 9 [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 9 [text
block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań finansowych na
dzień pierwszego zastosowania MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 9 [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zobowiązań
finansowych na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych [text block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań finansowych.
[Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
HeldForTradingExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych przeznaczonych do
obrotu [text block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań finansowych
zaklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu. [Zob.:
zobowiązania finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sLineItems

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
Table

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zobowiązań
finansowych.

table

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 7
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Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań finanso
wych na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 9 [line
items]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfFinancialRiskMana
gementExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zarządzania ryzykiem
finansowym [text block]

Ujawnienie informacji na temat praktyk i polityki jednostki
w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdoptio
nExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zastosowania po raz
pierwszy [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat zastosowania przez
jednostkę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
Prezentacja i ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundingOf
StructuredEntityAndTheirWeig
htedaverageLifeExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat form finansowania
jednostki strukturyzowanej
i ich średniego ważonego
okresu trwania [text block]

Ujawnienie informacji na temat form finansowania (np.
papiery dłużne lub instrumenty dłużne średnioterminowe)
jednostek strukturyzowanych i ich średniego ważonego okresu
trwania.

Przykład: MSSF 12 paragraf B26
pkt g)

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAdmi
nistrativeExpenseExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kosztÓw ogÓlnych
i administracyjnych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw ogÓlnych i admi
nistracyjnych. [Zob.: koszty ogÓlnego zarządu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAcco
untingExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat ogÓlnej rachunkowości
zabezpieczeń [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat ogÓlnej rachunkowości
zabezpieczeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
Rachunkowość zabezpieczeń

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInformatio
nAboutFinancialStatementsExpla
natory

text block

Ujawnienie ogÓlnych infor
macji na temat sprawozdania
finansowego [text block]

Pełne ujawnienie ogÓlnych informacji na temat sprawozdania
finansowego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 51

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalArea
sAbstract

Ujawnienie informacji na
temat obszarÓw geograficz
nych [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfGeographicalArea
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalArea
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAreas
Table

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat obszarÓw geograficz
nych [text block]

Ujawnienie informacji na temat obszarÓw geograficznych.

Ujawnienie informacji na
temat obszarÓw geograficz
nych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat obszarÓw geograficz
nych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących obszarów
geograficznych.

DisclosureOfGoingConcernExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kontynuacji działalności
[text block]

Ujawnienie informacji na temat zdolności jednostki do konty Powszechna praktyka: MSR 1
nuowania działalności.
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat wartości firmy [text
block]

Ujawnienie informacji na temat wartości firmy. [Zob.: wartość
firmy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAlloca
tedToCashgeneratingUnitExplana
tory

text

Wyjaśnienie nieprzypisania
wartości firmy do ośrodka
wypracowującego środki
pieniężne.

Wyjaśnienie powodów nieprzypisania części wartości firmy
przejętej w wyniku połączenia jednostek gospodarczych do
ośrodka wypracowującego środki pieniężne (zespołu ośrod
kÓw). [Zob.: wartość firmy; ośrodki wypracowujące środki
pieniężne [member]; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 133

text block

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 33

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 33
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

DisclosureOfGovernmentGran
tsExplanatory

Pełne ujawnienie informacji na temat dotacji rządowych.

Ujawnianie informacji: MSR 20
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gAbstract

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat zabezpie
czeń [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountingEx text block
planatory

Ujawnienie informacji na
temat rachunkowości zabez
pieczeń [text block]

Ujawnienie informacji na temat rachunkowości zabezpieczeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountingLi
neItems

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat zabezpie
czeń [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gTable

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat zabezpie
czeń [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
zabezpieczeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAggrega text block
tedInterestsInSimilarEntitiesExpla
natory

Ujawnienie sposobu, w jaki
jednostka agregowała udziały
w podobnych jednostkach
[text block]

Ujawnienie sposobu, w jaki jednostka agregowała swoje
udziały w podobnych jednostkach.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B3

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflationaryRe
portingExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat sprawozdawczości
w warunkach hiperinflacji
[text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat sprawozdawczości
finansowej w warunkach hiperinflacji.

Ujawnianie informacji: MSR 29
Ujawnianie informacji

text block

table

text block

Ujawnienie informacji na
temat dotacji rządowych [text
block]

Referencje
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossTable

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedAbstract

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości
i odwrÓcenia odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości
i odwrÓcenia odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości [text block]

Ujawnienie informacji na temat odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości i odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości; odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości]

Ujawnienie informacji na
temat odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości
i odwrÓcenia odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości
i odwrÓcenia odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości i odwrÓcenia
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.

Ujawnienie informacji na
temat ujęcia lub odwrócenia
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do ośrodka wypracowującego
środki pieniężne [abstract]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat ujęcia lub odwrócenia
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do ośrodka wypracowującego
środki pieniężne [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Referencje

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedTable

table

Ujawnienie informacji na
temat ujęcia lub odwrócenia
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do ośrodka wypracowującego
środki pieniężne [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
ujęcia lub odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości w odniesieniu do ośrodka wypracowującego środki
pieniężne.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentOfAsset
sExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat utraty wartości aktywów
[text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat utraty wartości aktywów.

Ujawnianie informacji: MSR 36
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat podatku dochodowego
[text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat podatku dochodowego.

Ujawnianie informacji: MSR 12
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
ReceivedOtherEquityInstruments
GrantedDuringPeriodExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat pośredniego określenia
wartości godziwej otrzyma
nych towarów lub usług,
innych instrumentów kapitało
wych przyznanych w danym
okresie [text block]

Ujawnienie informacji na temat pośredniego określenia –
poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych
instrumentów kapitałowych – wartości godziwej otrzymanych
towarów lub usług w zamian za inne instrumenty kapitałowe
jednostki (tj. inne niż opcje na akcje).

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfIndirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
ReceivedSharebasedPaymentAr
rangementsModifiedDuringPerio
dExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat pośredniego określenia
wartości godziwej otrzyma
nych towarów lub usług,
umów dotyczących płatności
w formie akcji, ktÓre zmody
fikowano w danym okresie
[text block]

Ujawnienie informacji na temat pośredniego określenia –
poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych
instrumentów kapitałowych – wartości godziwej otrzymanych
towarów lub usług w zamian za instrumenty kapitałowe
jednostki w ramach umÓw dotyczących płatności w formie
akcji, ktÓre zmodyfikowano w danym okresie.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt c)

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
ReceivedShareOptionsGrantedDu
ringPeriodExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat pośredniego określenia
wartości godziwej otrzyma
nych towarÓw lub usług, opcji
na akcje przyznanych
w danym okresie [text block]

Ujawnienie informacji na temat pośredniego określenia –
poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych
instrumentów kapitałowych wartości – godziwej otrzymanych
dóbr lub usług w zamian za opcje na akcje jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a)

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutAc
tivitiesSubjectToRateRegulatio
nAbstract

Ujawnienie informacji na
temat działalności podlegającej
regulacji cen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutAc text block
tivitiesSubjectToRateRegulatio
nExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat działalności podlegającej
regulacji cen [text block]

Ujawnienie informacji na temat działalności podlegającej
regulacji cen. Regulacja cen to ramy ustalania cen, ktÓre mogą
być pobierane od klientów za towary lub usługi, przy czym
ramy te podlegają nadzorowi lub zatwierdzeniu przez podmiot
regulujący ceny.

Ujawnianie informacji: MSSF
14 Wyjaśnienia dotyczące
działalności podlegającej regulacji
ceny
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfInformationAboutAc
tivitiesSubjectToRateRegulation
LineItems

Ujawnienie informacji na
temat działalności podlegającej
regulacji cen [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutAc table
tivitiesSubjectToRateRegulation
Table

Ujawnienie informacji na
temat działalności podlegającej
regulacji cen [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących działalności
podlegającej regulacji cen.

Ujawnianie informacji: MSSF
14 Wyjaśnienia dotyczące
działalności podlegającej regulacji
ceny

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
griculturalProduceAbstract

Ujawnienie informacji na
temat produktÓw rolniczych
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
griculturalProduceExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat produktÓw rolniczych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat produktÓw rolniczych.
Produkty rolnicze to produkty zebrane/pozyskane z aktywÓw
biologicznych należących do jednostki. [Zob.: aktywa biolo
giczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
griculturalProduceLineItems

Ujawnienie informacji na
temat produktÓw rolniczych
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
griculturalProduceTable

Ujawnienie informacji na
temat produktÓw rolniczych
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących produktów
rolniczych.

text block

table

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelationTo
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelationTo
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelationTo
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelationTo
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsResul
tOfHedgeAccountingAbstract

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat kwot ujętych w odnie
sieniu do odroczonych sald
z regulowanej działalności
[text block]

Ujawnienie informacji na temat kwot ujętych w odniesieniu do
odroczonych sald z regulowanej działalności. [Zob.: odroczone
salda z regulowanej działalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF
14 Wyjaśnienia dotyczące ujętych
kwot

Ujawnienie informacji na
temat kwot ujętych w odnie
sieniu do odroczonych sald
z regulowanej działalności
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat kwot ujętych w odnie
sieniu do odroczonych sald
z regulowanej działalności
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących kwot ujętych
w odniesieniu do odroczonych sald z regulowanej działalności.

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat kwot ujętych w odnie
sieniu do odroczonych sald
z regulowanej działalności
[abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat kwot, ktÓre wpłynęły na
sprawozdanie z całkowitych
dochodÓw w wyniku stoso
wania rachunkowości zabez
pieczeń [abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF
14 Wyjaśnienia dotyczące ujętych
kwot
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsResul
tOfHedgeAccountingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsResul
tOfHedgeAccountingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsResul
tOfHedgeAccountingTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntitiesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntitiesEx
planatory

text block

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat kwot, ktÓre wpłynęły na
sprawozdanie z całkowitych
dochodÓw w wyniku stoso
wania rachunkowości zabez
pieczeń [text block]

Ujawnienie informacji na temat kwot, ktÓre wpłynęły na
sprawozdanie z całkowitych dochodÓw w wyniku stosowania
rachunkowości zabezpieczeń.

Ujawnienie informacji na
temat kwot, ktÓre wpłynęły na
sprawozdanie z całkowitych
dochodÓw w wyniku stoso
wania rachunkowości zabez
pieczeń [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat kwot, ktÓre wpłynęły na
sprawozdanie z całkowitych
dochodÓw w wyniku stoso
wania rachunkowości zabez
pieczeń [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących kwot, które
wpłynęły na sprawozdanie z całkowitych dochodÓw
w wyniku stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C

Ujawnienie informacji na temat jednostek strukturyzowanych
podlegających konsolidacji. [Zob.: jednostki strukturyzowane
podlegające konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
Charakter ryzyka powiązanego
z udziałami jednostki
w jednostkach strukturyzowanych
podlegających konsolidacji

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych podlegających konso
lidacji [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych podlegających konso
lidacji [text block]
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych podlegających konso
lidacji [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych podlegających konso
lidacji [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących jednostek struk Ujawnianie informacji: MSSF 12
turyzowanych podlegających konsolidacji.
Charakter ryzyka powiązanego
z udziałami jednostki
w jednostkach strukturyzowanych
podlegających konsolidacji

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntitiesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
Table

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThroughPro
fitOrLossAbstract

Ujawnienie informacji na
temat ekspozycji kredytowych
wyznaczonych jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
text block
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThroughPro
fitOrLossExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat ekspozycji kredytowych
wyznaczonych jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [text block]

table

Ujawnienie informacji na temat ekspozycji kredytowych
wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThroughPro
fitOrLossLineItems

Ujawnienie informacji na
temat ekspozycji kredytowych
wyznaczonych jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementÓw domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
table
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThroughPro
fitOrLossTable

Ujawnienie informacji na
temat ekspozycji kredytowych
wyznaczonych jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ekspozycji
kredytowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Abs
tract

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka kredytowego
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17 [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

Ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego wyni
kającego z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 131 – wejście w życie:
01.01.2021

text block

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka kredytowego
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17 [text
block]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka kredytowego
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17 [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka kredytowego
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ryzyka kredyto Ujawnianie informacji: MSSF 17
wego wynikającego z umÓw objętych zakresem MSSF 17.
paragraf 131 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17LineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutDe
finedBenefitPlansAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tEmployeesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutEx
pectedRecognitionOfContractual
ServiceMarginInProfitOrLossAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat oczekiwanego ujęcia
marży dla usług umownych
w wyniku finansowym [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutEx text block
pectedRecognitionOfContractual
ServiceMarginInProfitOrLossEx
planatory

Ujawnienie informacji na
temat oczekiwanego ujęcia
marży dla usług umownych
w wyniku finansowym [text
block]

table

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat programÓw określonych
świadczeń [abstract]

Ujawnienie informacji na
temat pracownikÓw [text
block]

Ujawnienie informacji na temat pracownikÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat oczekiwanego ujęcia marży
dla usług umownych w wyniku finansowym. [Zob.: marża dla
usług umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 109 – wejście w życie:
01.01.2021
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text block

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfInformationAboutEx
pectedRecognitionOfContractual
ServiceMarginInProfitOrLossLi
neItems

Ujawnienie informacji na
temat oczekiwanego ujęcia
marży dla usług umownych
w wyniku finansowym [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutEx table
pectedRecognitionOfContractual
ServiceMarginInProfitOrLos
sTable

Ujawnienie informacji na
temat oczekiwanego ujęcia
marży dla usług umownych
w wyniku finansowym [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących oczekiwanego
ujęcia marży dla usług umownych w wyniku finansowym.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 109 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutIn
terestsInStructuredEntityExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat udziałÓw w jednostce
strukturyzowanej [text block]

Ujawnienie informacji o charakterze ilościowym
i jakościowym na temat udziałów jednostki w jednostkach
strukturyzowanych, w tym m.in. informacji dotyczących
charakteru, celu, wielkości i działalności jednostki struktury
zowanej oraz sposobu jej finansowania.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 26

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
KeyManagementPersonnelExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kluczowego personelu
kierowniczego [text block]

Ujawnienie informacji na temat kluczowego personelu
kierowniczego. [Zob.: kluczowy personel kierowniczy jedno
stki bądź jej jednostki dominującej [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutLi
quidityArrangementsGuarantee
sOrOtherCommitmentsWithThir
dPartiesThatMayAffectFairVa
lueOrRiskOfInterestsInStructure
dEntitiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji o usta
leniach dotyczących płynności,
gwarancji lub innych zobowi
ązań ze stronami trzecimi,
które mogą oddziaływać na
wartość godziwą lub ryzyko
udziałów w jednostkach
strukturyzowanych [text block]

Ujawnienie informacji na temat ustaleń dotyczących płynności,
gwarancji lub innych zobowiązań ze stronami trzecimi, które
mogą oddziaływać na wartość godziwą lub ryzyko udziałów
jednostki w jednostkach strukturyzowanych. [Zob.: gwarancje
[member]]

Przykład: MSSF 12 paragraf B26
pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MaturityProfileOfDefinedBenefi
tObligationExplanatory

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na temat profilu zapadalności zobowi
ązania z tytułu określonych świadczeń. Obejmuje to średni
ważony okres obowiązywania zobowiązania z tytułu określo
nych świadczeń i może uwzględniać inne informacje na temat
rozkładu w czasie wypłacanych świadczeń, takie jak analiza
terminów płatności wypłacanych świadczeń. [Zob.: zobowi
ązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości
bieżącej]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 147 pkt c)

DisclosureOfInformationAbout
text block
MethodsInputsAndAssumptionsU
sedForAllocatingTransactionPrice
Explanatory

Ujawnienie informacji dotycz
ących metod, danych wejścio
wych i założeń stosowanych
w celu przypisania ceny
transakcyjnej [text block]

Ujawnienie informacji dotyczących metod, danych wejścio
wych i założeń stosowanych w celu przypisania ceny trans
akcyjnej w umowach z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 126 pkt c)

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
text block
MethodsInputsAndAssumptionsU
sedForAssessingWhetherEstima
teOfVariableConsiderationIsCon
strainedExplanatory

Ujawnienie informacji na
Ujawnienie informacji dotyczących metod, danych wejścio
temat metod, danych wejścio wych i założeń stosowanych w celu ustalenia, czy oszacowana
wych i założeń stosowanych
wartość wynagrodzenia zmiennego podlega ograniczeniom.
w celu ustalenia, czy oszaco
wana wartość wynagrodzenia
zmiennego podlega ogranicze
niom [text block]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 126 pkt b)

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
text block
MethodsInputsAndAssumptionsU
sedForDeterminingTransactionPri
ceExplanatory

Ujawnienie informacji dotycz
ących metod, danych wejścio
wych i założeń stosowanych
w celu ustalenia ceny trans
akcyjnej [text block]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 126 pkt a)

Ujawnienie informacji dotyczących metod, danych wejścio
wych i założeń stosowanych w celu ustalenia ceny trans
akcyjnej w umowach z klientami.
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Ujawnienie informacji na
temat profilu zapadalności
zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń [text
block]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji dotyczących metod, danych wejścio
wych i założeń stosowanych w celu wyceny zobowiązań
z tytułu zwrotÓw wynagrodzenia i innych podobnych zobo
wiązań w umowach z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 126 pkt d)

Ujawnienie informacji na
temat stosowania metody
nakładania w odniesieniu do
jednostek stowarzyszonych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat stosowania metody nakładania
w odniesieniu do jednostek stowarzyszonych.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

Ujawnienie informacji na
temat stosowania metody
nakładania w odniesieniu do
jednostek stowarzyszonych
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat stosowania metody
nakładania w odniesieniu do
jednostek stowarzyszonych
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących metody nakła
dania w odniesieniu do jednostek stowarzyszonych.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
text block
MethodsInputsAndAssumptionsU
sedForMeasuringObligationsFor
ReturnsRefundsAndOtherSimila
rObligationsExplanatory

Ujawnienie informacji dotycz
ących metod, danych wejścio
wych i założeń stosowanych
w celu wyceny zobowiązań
z tytułu zwrotÓw wynagro
dzenia i innych podobnych
zobowiązań [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForAssociatesAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat stosowania metody
nakładania w odniesieniu do
jednostek stowarzyszonych
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForAssociatesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForAssociatesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForAssociates
Table

text block

table

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 399

Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForJointVenture
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForJointVenture
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForJointVenture
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForJointVentures
Table

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesExplanatory

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat stosowania metody
nakładania w odniesieniu do
wspÓlnych przedsięwzięć [text
block]

Ujawnienie informacji na temat stosowania metody nakładania
w odniesieniu do wspÓlnych przedsięwzięć.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

Ujawnienie informacji na
temat stosowania metody
nakładania w odniesieniu do
wspÓlnych przedsięwzięć [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat stosowania metody
nakładania w odniesieniu do
wspÓlnych przedsięwzięć
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących metody nakła
dania w odniesieniu do wspÓlnych przedsięwzięć.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

Ujawnienie informacji na temat tymczasowego zwolnienia
z MSSF 9 dla jednostek stowarzyszonych.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J – data wygaśnięcia:
01.01.2021

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat stosowania metody
nakładania w odniesieniu do
wspÓlnych przedsięwzięć
[abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 dla jednostek
stowarzyszonych [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 dla jednostek
stowarzyszonych [text block]
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesTable

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 dla jednostek
stowarzyszonych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 dla jednostek
stowarzyszonych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących tymczasowego
zwolnienia z MSSF 9 dla jednostek stowarzyszonych.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J – data wygaśnięcia:
01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 w odnie
sieniu do wspÓlnych przed
sięwzięć [text block]

Ujawnienie informacji na temat tymczasowego zwolnienia
z MSSF 9 w odniesieniu do wspÓlnych przedsięwzięć.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J – data wygaśnięcia:
01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 w odnie
sieniu do wspÓlnych przed
sięwzięć [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 w odnie
sieniu do wspÓlnych przed
sięwzięć [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących tymczasowego
zwolnienia z MSSF 9 w odniesieniu do wspÓlnych przed
sięwzięć.

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 w odnie
sieniu do wspÓlnych przed
sięwzięć [abstract]

text block

table

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffec
tFutureCashFlowsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffec
tFutureCashFlowsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffec
tFutureCashFlowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffec
tFutureCashFlowsTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntityAb
stract

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat postanowień
i warunkÓw instrumentÓw
zabezpieczających oraz
sposobu, w jaki mają one
wpływ na przyszłe przepływy
pieniężne [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat postanowień
i warunkÓw instrumentÓw
zabezpieczających oraz
sposobu, w jaki mają one
wpływ na przyszłe przepływy
pieniężne [text block]

Ujawnienie informacji na temat warunkÓw instrumentÓw
zabezpieczających oraz sposobu, w jaki mają one wpływ na
przyszłe przepływy pieniężne. [Zob.: instrumenty zabezpie
czające [member]]

Ujawnienie informacji na
temat warunkÓw instru
mentÓw zabezpieczających
oraz sposobu, w jaki mają one
wpływ na przyszłe przepływy
pieniężne [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementÓw domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat warunkÓw instru
mentÓw zabezpieczających
oraz sposobu, w jaki mają one
wpływ na przyszłe przepływy
pieniężne [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących warunków
instrumentów zabezpieczających oraz sposobu, w jaki mają
one wpływ na przyszłe przepływy pieniężne.

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających
konsolidacji kontrolowanych
przez jednostkę inwestycyjną
[abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 A

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 A
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfInformationAbou
text block
tUnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntityEx
planatory

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających
konsolidacji kontrolowanych
przez jednostkę inwestycyjną
[text block]

Ujawnienie informacji na temat jednostek strukturyzowanych Ujawnianie informacji: MSSF 12
niepodlegających konsolidacji kontrolowanych przez jednostkę paragraf 19F
inwestycyjną. [Zob.: ujawnienie informacji na temat jednostek
inwestycyjnych [text block]; jednostki strukturyzowane niepo
dlegające konsolidacji [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntityLi
neItems

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających
konsolidacji kontrolowanych
przez jednostkę inwestycyjną
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
table
tUnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntity
Table

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających
konsolidacji kontrolowanych
przez jednostkę inwestycyjną
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących jednostek struk Ujawnianie informacji: MSSF 12
turyzowanych niepodlegających konsolidacji kontrolowanych
paragraf 19F
przez jednostkę inwestycyjną.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat nieskonsolidowanych
jednostek zależnych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
text block
tUnconsolidatedSubsidiariesExpla
natory

Ujawnienie informacji na
temat nieskonsolidowanych
jednostek zależnych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat nieskonsolidowanych jedno
stek zależnych. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19B
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecogni
sedOrReversedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecogni
sedOrReversedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecogni
sedOrReversedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitLineItems

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat nieskonsolidowanych
jednostek zależnych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat nieskonsolidowanych
jednostek zależnych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących nieskonsolido
wanych jednostek zależnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19B

Ujawnienie informacji dotycz
ących ujęcia lub odwrócenia
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do pojedynczego składnika
aktywÓw lub ośrodka wypra
cowującego środki pieniężne
[text block]

Ujawnienie informacji w odniesieniu do pojedynczego skład
nika aktywÓw, w tym wartości firmy, lub ośrodka wypraco
wującego środki pieniężne, w przypadku ktÓrych nastąpiło
ujęcie lub odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości. [Zob.: wartość firmy; odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości; odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości; ośrodki wypracowujące środki pieniężne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130

Ujawnienie informacji dotycz
ących ujęcia lub odwrócenia
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do pojedynczego składnika
aktywÓw lub ośrodka wypra
cowującego środki pieniężne
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji dotycz
ących ujęcia lub odwrócenia
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do pojedynczego składnika
aktywÓw lub ośrodka wypra
cowującego środki pieniężne
[abstract]

text block
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Typ i atrybuty
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

table

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji dotycz
ących ujęcia lub odwrócenia
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do pojedynczego składnika
aktywÓw lub ośrodka wypra
cowującego środki pieniężne
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących pojedynczego
składnika aktywÓw lub ośrodka wypracowującego środki
pieniężne, w przypadku ktÓrych nastąpiło ujęcie lub odwró
cenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecogni
sedOrReversedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat ośrodków wypracowuj
ących środki pieniężne [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
text block
vidualAssetOrCashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat ośrodków wypracowuj
ących środki pieniężne [text
block]

Ujawnienie informacji na temat ośrodków wypracowujących
środki pieniężne. [Zob.: ośrodki wypracowujące środki
pieniężne [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat ośrodków wypracowuj
ących środki pieniężne [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Referencje
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfInformationForIndi
table
vidualAssetOrCashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesTable

Ujawnienie informacji na
temat ośrodków wypracowuj
ących środki pieniężne [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ośrodków
wypracowujących środki pieniężne.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134

ifrs-full

DisclosureOfInformationSufficien text block
tToPermitReconciliationOfClas
sesDeterminedForFairValueMea
surementToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionAssetsExpla
natory

Ujawnienie dostatecznych
informacji, aby umożliwić
uzgodnienie klas, wobec
których należało wycenić
wartość godziwą, z pozycjami
przedstawionymi w sprawoz
daniu z sytuacji finansowej,
aktywa [text block]

Ujawnienie dostatecznych informacji, aby umożliwić uzgod
nienie klas aktywów, wobec których należało wycenić wartość
godziwą, z pozycjami przedstawionymi w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSufficien text block
tToPermitReconciliationOfClas
sesDeterminedForFairValueMea
surementToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionEntitysOw
nEquityInstrumentsExplanatory

Ujawnienie dostatecznych
informacji, aby umożliwić
uzgodnienie klas, wobec
których należało wycenić
wartość godziwą, z pozycjami
przedstawionymi w sprawoz
daniu z sytuacji finansowej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki [text block]

Ujawnienie dostatecznych informacji, aby umożliwić uzgod
nienie klas własnych instrumentów kapitałowych jednostki,
wobec których należało wycenić wartość godziwą, z pozy
cjami przedstawionymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSufficien text block
tToPermitReconciliationOfClas
sesDeterminedForFairValueMea
surementToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionLiabilitiesEx
planatory

Ujawnienie dostatecznych
informacji, aby umożliwić
uzgodnienie klas, wobec
których należało wycenić
wartość godziwą, z pozycjami
przedstawionymi w sprawoz
daniu z sytuacji finansowej,
zobowiązania [text block]

Ujawnienie dostatecznych informacji, aby umożliwić uzgod
nienie klas zobowiązań, wobec których należało wycenić
wartość godziwą, z pozycjami przedstawionymi w sprawoz
daniu z sytuacji finansowej.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 94
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

DisclosureOfInformationThatE
nablesUsersOfFinancialStatemen
tsToEvaluateChangesInLiabilitie
sArisingFromFinancingActivitie
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat zastosowania stan
dardÓw lub interpretacji po
raz pierwszy [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsLineI
tems

Ujawnienie informacji na
temat zastosowania stan
dardÓw lub interpretacji po
raz pierwszy [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsTable

Ujawnienie informacji na
temat zastosowania stan
dardÓw lub interpretacji po
raz pierwszy [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zastosowania
standardów lub interpretacji po raz pierwszy.

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17Abstract

Ujawnienie informacji na
temat danych wejściowych do
metod wyceny umów objętych
zakresem MSSF 17 [abstract]

Ujawnienie informacji, ktÓre umożliwiają użytkownikom
sprawozdań finansowych ocenę zmian zobowiązań wynikaj
ących z działalności finansowej, obejmujących zarówno
zmiany wynikające z przepływÓw pieniężnych, jak i zmiany
wynikające z operacji o charakterze bezgotÓwkowym. [Zob.:
zobowiązania wynikające z działalności finansowej]

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 44 A

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28
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ifrs-full

table

Ujawnienie informacji, ktÓre
umożliwiają użytkownikom
sprawozdań finansowych
ocenę zmian zobowiązań
wynikających z działalności
finansowej [text block]

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat danych wejściowych do
metod wyceny umów objętych
zakresem MSSF 17 [text
block]

Ujawnienie informacji na temat danych wejściowych do metod
wyceny umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat danych wejściowych do
metod wyceny umów objętych
zakresem MSSF 17 [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17Table

table

Ujawnienie informacji na
temat danych wejściowych do
metod wyceny umów objętych
zakresem MSSF 17 [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących danych
wejściowych do metod wyceny umów objętych zakresem
MSSF 17.

ifrs-full

DisclosureOfInstrumentsWithPo
tentialFutureDilutiveEffectNotIn
cludedInCalculationOfDilutedEar
ningsPerShareExplanatory

text

Opis instrumentÓw, ktÓre
potencjalnie mogą mieć
w przyszłości rozwadniający
wpływ, ale nie zostały
uwzględnione w wyliczeniu
rozwodnionego zysku przypa
dającego na jedną akcję

Opis instrumentÓw (w tym akcji, ktÓrych emisja jest warun Ujawnianie informacji: MSR 33
kowa), ktÓre mogą potencjalnie rozwodnić podstawowy zysk paragraf 70 pkt c)
na jedną akcję w przyszłości, ale nie zostały uwzględnione
w wyliczeniu rozwodnionego zysku przypadającego na jedną
akcję ze względu na to, że w prezentowanym okresie/okresach
mają działanie antyrozwadniające.

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceContrac
tsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat umÓw ubezpieczenio
wych [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat umÓw
ubezpieczeniowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
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Ujawnianie informacji: MSSF 17
Ujawnianie informacji – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 4 Ujawnianie
informacji – data wygaśnięcia:
01.01.2021

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DisclosureOfInsurancePremium
RevenueExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw z tytułu
składek ubezpieczeniowych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw z tytułu składek
ubezpieczeniowych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka ubezpieczenio
wego [text block]

Ujawnienie informacji na temat ryzyka, innego niż ryzyko
finansowe, przeniesionego, w myśl umowy ubezpieczeniowej,
z ubezpieczającego na wystawcę umowy.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsAn
dGoodwillExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat wartości niematerialnych
i wartości firmy [text block]

Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych
i wartości firmy. [Zob.: wartości niematerialne i wartość
firmy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat wartości niematerialnych
[text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych.

Ujawnianie informacji: MSR 38
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsLi
neItems

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat wartości
niematerialnych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat wartości
niematerialnych [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLifeAbstract

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat wartości niematerialnych
istotnych dla jednostki [abs
tract]

Ujawnienie informacji na
temat wartości niematerialnych
istotnych dla jednostki [text
block]

Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych
istotnych dla jednostki. [Zob.: wartości niematerialne istotne
dla jednostki]

Ujawnienie informacji na
temat wartości niematerialnych
istotnych dla jednostki [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat wartości niematerialnych
istotnych dla jednostki [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wartości niema Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt b)
terialnych, ktÓre są istotne dla jednostki.

table

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat wartości
niematerialnych [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
wartości niematerialnych.

text block

Ujawnienie informacji na
temat wartości niematerialnych
o nieokreślonym okresie użyt
kowania [abstract]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt b)

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLifeExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLifeLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLifeTable

table

Ujawnienie informacji na
Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wartości niema Ujawnianie informacji: MSR 38
temat wartości niematerialnych terialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.
paragraf 122 pkt a)
o nieokreślonym okresie użyt
kowania [table]

ifrs-full

DisclosureOfInterestExpenseEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat kosztÓw z tytułu
odsetek [text block]

Ujawnienie informacji na temat kosztÓw z tytułu odsetek.
[Zob.: koszty z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
penseExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw (kosztÓw)
z tytułu odsetek [text block]

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw i kosztÓw
z tytułu odsetek. [Zob.: przychody (koszty) z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeExpla text block
natory

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw z tytułu
odsetek [text block]

Ujawnienie informacji na temat przychodÓw z tytułu odsetek.
[Zob.: przychody z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFundsEx
planatory

Ujawnienie informacji na
temat udziału w funduszach
[text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat udziałÓw jednostki
w funduszach likwidacyjnych, rekultywacyjnych oraz fundu
szach na naprawę środowiska.

Ujawnianie informacji: KIMSF 5
Uzgodnione stanowisko

text block

Ujawnienie informacji na
Ujawnianie informacji: MSR 38
Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych
temat wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. [Zob.: wartości niema paragraf 122 pkt a)
o nieokreślonym okresie użyt terialne o nieokreślonym okresie użytkowania]
kowania [text block]

Ujawnienie informacji na
temat wartości niematerialnych
o nieokreślonym okresie użyt
kowania [line items]
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text block

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInAssociate
sExplanatory

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat udziałÓw w jednostkach
stowarzyszonych [text block]

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw w jednostkach
stowarzyszonych. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

DisclosureOfInterestsInJointArran text block
gementsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat udziałÓw we wspÓl
nych ustaleniach umownych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw we wspÓlnych
Ujawnianie informacji: MSSF 12
ustaleniach umownych. WspÓlne ustalenie umowne to ustale paragraf 2 pkt b) ppkt (ii)
nie, nad ktÓrym wspÓłkontrolę sprawują co najmniej dwie
strony.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOtherEnti
tiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat udziałÓw w innych
jednostkach [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat udziałÓw w innych
jednostkach.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 1

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSubsidia
riesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat udziałÓw w jednostkach
zależnych [text block]

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw w jednostkach
zależnych. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 2 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInUnconsoli text block
datedStructuredEntitiesExplana
tory

Ujawnienie informacji na
temat udziałÓw w jednostkach
strukturyzowanych niepodle
gających konsolidacji [text
block]

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw w jednostkach
strukturyzowanych, ktÓre nie są kontrolowane przez jednostkę
(jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolida
cji). [Zob.: jednostki strukturyzowane niepodlegające konsoli
dacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 2 pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancialRe
portingExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat śródrocznej sprawo
zdawczości finansowej [text
block]

Pełne ujawnienie informacji na temat śródrocznej sprawo
zdawczości finansowej.

Ujawnianie informacji: MSR 34
Treść śródrocznego raportu
finansowego

text block
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text block

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 2 pkt b) ppkt (ii)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat wewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[text block]

Ujawnienie informacji na temat wewnętrznych ocen stopnia
ryzyka kredytowego. [Zob.: wewnętrzne oceny stopnia ryzyka
kredytowego [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG25 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat wewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Etykieta

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresAbstract

Ujawnienie informacji na
temat wewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresTable

table

Ujawnienie informacji na
temat wewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wewnętrznych
ocen stopnia ryzyka kredytowego.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG25 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfInventoriesExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zapasÓw [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat zapasÓw.

Ujawnianie informacji: MSR 2
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentContract
sLiabilitiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań wynikaj
ących z umÓw inwestycyj
nych [text block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań wynikających
z umÓw inwestycyjnych. [Zob.: zobowiązania wynikające
z umÓw inwestycyjnych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfInvestmentEntitie
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
Table

text block

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na temat jednostek inwestycyjnych.
Jednostka inwestycyjna to jednostka, ktÓra: a) uzyskuje środki
finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu
świadczenia temu inwestorowi (tym inwestorom) usług
w zakresie zarządzania inwestycjami; b) zobowiązuje się
wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przed
miotem jej działalności jest inwestowanie środków finanso
wych jedynie w celu uzyskiwania zwrotÓw pochodzących ze
wzrostu wartości inwestycji, z przychodÓw z inwestycji lub
z obu tych źródeł; oraz c) dokonuje wyceny i oceny wynikÓw
działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich
inwestycji według wartości godziwej.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
Status jednostki inwestycyjnej

Ujawnienie informacji na
temat nieruchomości inwesty
cyjnych [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat nieruchomości
inwestycyjnych.

Ujawnianie informacji: MSR 40
Ujawnianie informacji

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat nierucho
mości inwestycyjnych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat nierucho
mości inwestycyjnych [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
nieruchomości inwestycyjnych.

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat jednostek inwestycyj
nych [text block]

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat nierucho
mości inwestycyjnych [abs
tract]

text block

table

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 32 A
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethodExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat inwestycji rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności [text block]

Ujawnienie informacji na temat inwestycji rozliczanych
zgodnie z metodą praw własności. [Zob.: inwestycje rozliczane
zgodnie z metodą praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsOther
ThanInvestmentsAccountedForU
singEquityMethodExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat inwestycji innych niż
inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności [text
block]

Ujawnienie informacji na temat inwestycji innych niż inwe
stycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności. [Zob.:
inwestycje inne niż inwestycje rozliczane zgodnie z metodą
praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat wyemitowanego kapitału
podstawowego [text block]

Ujawnienie informacji na temat wyemitowanego kapitału
podstawowego. [Zob.: wyemitowany kapitał podstawowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsEx
planatory

Ujawnienie informacji na
temat wspÓlnych działań [text
block]

Ujawnienie informacji na temat wspÓlnych działań. [Zob.:
wspólne działania [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt c)

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsLi
neItems

Ujawnienie informacji na
temat wspÓlnych działań [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat wspÓlnych działań
[abstract]

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfJointOperationsTable

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTable

ifrs-full

ifrs-full

table

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat wspÓlnych działań
[table]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wspólnych
działań.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt c)

Ujawnienie informacji na
temat wspÓlnych przedsięw
zięć [text block]

Ujawnienie informacji na temat wspÓlnych przedsięwzięć.
[Zob.: wspólne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt b)

Ujawnienie informacji na
temat wspÓlnych przedsięw
zięć [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat wspÓlnych przedsięw
zięć [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących wspólnych
przedsięwzięć.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt b)

DisclosureOfLeasePrepaymen
tsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przedpłat z tytułu
leasingu [text block]

Ujawnienie informacji na temat przedpłat z tytułu leasingu.
[Zob.: przedpłaty]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

DisclosureOfLeasesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat leasingu [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat leasingu.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
Prezentacja, ujawnianie informacji:
MSSF 16 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na
temat wspÓlnych przedsięw
zięć [abstract]

text block
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań wycenio
nych według wartości
godziwej i wyemitowanych
przy nierozerwalnym wsparciu
jakości kredytowej przez
stronę trzecią [text block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań wycenionych
według wartości godziwej i wyemitowanych przy nieroze
rwalnym wsparciu jakości kredytowej przez stronę trzecią.
[Zob.: zobowiązania wycenione według wartości godziwej
i wyemitowane przy nierozerwalnym wsparciu jakości kredy
towej przez stronę trzecią [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 98

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań wycenio
nych według wartości
godziwej i wyemitowanych
przy nierozerwalnym wsparciu
jakości kredytowej przez
stronę trzecią [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Etykieta

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEnhance
mentAbstract

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań wycenio
nych według wartości
godziwej i wyemitowanych
przy nierozerwalnym wsparciu
jakości kredytowej przez
stronę trzecią [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEnhance
mentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEnhance
mentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEnhance
mentTable

table

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań wycenio
nych według wartości
godziwej i wyemitowanych
przy nierozerwalnym wsparciu
jakości kredytowej przez
stronę trzecią [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zobowiązań
wycenionych według wartości godziwej i wyemitowanych
przy nierozerwalnym wsparciu jakości kredytowej przez stronę
trzecią.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 98

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskExpla
natory

text block

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka płynności [text
block]

Ujawnienie informacji na temat ryzyka płynności. [Zob.:
ryzyko płynności [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfLiquidityRiskOfInsu text block
ranceContractsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka płynności wyni
kającego z umÓw ubezpie
czeniowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat ryzyka płynności wynikają
cego z umÓw ubezpieczeniowych. [Zob.: ryzyko płynności
[member]; rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvances
ToBanksExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat pożyczek i zaliczek dla
bankÓw [text block]

Ujawnienie informacji na temat pożyczek i zaliczek dla
bankÓw. [Zob.: pożyczki i zaliczki dla bankÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvances
ToCustomersExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat pożyczek i zaliczek dla
klientÓw [text block]

Ujawnienie informacji na temat pożyczek i zaliczek dla
klientÓw. [Zob.: pożyczki i zaliczki dla klientÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat głÓwnych klientÓw
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersLi
neItems

Ujawnienie informacji na
temat głÓwnych klientÓw
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sTable

Ujawnienie informacji na
temat głÓwnych klientÓw
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących głównych
klientów jednostki.

table

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 34
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfMarketRiskExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka rynkowego [text
block]

Ujawnienie informacji na temat ryzyka rynkowego. [Zob.:
ryzyko rynkowe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfInsu
ranceContractsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat ryzyka rynkowego
wynikającego z umÓw ubez
pieczeniowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat ryzyka rynkowego wynikają
cego z umÓw ubezpieczeniowych. [Zob.: ryzyko rynkowe
[member]; rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
DerivativeFinancialLiabilitiesAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat analizy wymagalności
pochodnych zobowiązań
finansowych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
DerivativeFinancialLiabilitiesLi
neItems

Ujawnienie informacji na
temat analizy wymagalności
pochodnych zobowiązań
finansowych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor table
DerivativeFinancialLiabilities
Table

Ujawnienie informacji na
temat analizy wymagalności
pochodnych zobowiązań
finansowych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy wyma
galności pochodnych zobowiązań finansowych.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
FinancialAssetsHeldForManagin
gLiquidityRiskAbstract

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności aktywów finanso
wych utrzymywanych dla
celów zarządzania ryzykiem
płynności [abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 39 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfMaturityAnalysisFor text block
FinancialAssetsHeldForManagin
gLiquidityRiskExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności aktywów finanso
wych utrzymywanych dla
celów zarządzania ryzykiem
płynności [text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy terminÓw zapadalności
aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania
ryzykiem płynności. [Zob.: aktywa finansowe; ryzyko płyn
ności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B11E

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
FinancialAssetsHeldForManagin
gLiquidityRiskLineItems

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności aktywów finanso
wych utrzymywanych dla
celów zarządzania ryzykiem
płynności [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor table
FinancialAssetsHeldForManagin
gLiquidityRiskTable

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności aktywów finanso
wych utrzymywanych dla
celów zarządzania ryzykiem
płynności [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy
terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych
dla celów zarządzania ryzykiem płynności.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B11E

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Abs
tract

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności ryzyka płynności
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17 [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor text block
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności ryzyka płynności
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17 [text
block]

Ujawnienie informacji na temat analizy terminÓw zapadalności
ryzyka płynności wynikającego z umÓw objętych zakresem
MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 132 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17LineI
tems

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności ryzyka płynności
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17 [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor table
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności ryzyka płynności
wynikającego z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy
terminów zapadalności ryzyka płynności wynikającego
z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
NonderivativeFinancialLiabilitie
sAbstract

Ujawnienie informacji na
temat analizy wymagalności
zobowiązań finansowych
niebędących instrumentami
pochodnymi [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
NonderivativeFinancialLiabilitie
sLineItems

Ujawnienie informacji na
temat analizy wymagalności
zobowiązań finansowych
niebędących instrumentami
pochodnymi [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementÓw domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor table
NonderivativeFinancialLiabilities
Table

Ujawnienie informacji na
temat analizy wymagalności
zobowiązań finansowych
niebędących instrumentami
pochodnymi [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy wyma
galności zobowiązań finansowych niebędących instrumentami
pochodnymi.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 132 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 39 pkt a)
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsReceivab
leAbstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsReceivab
leExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsReceivab
leLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsReceivab
leTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsAbstract

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat analizy wymagalności
należnych opłat wynikających
z umowy leasingu finanso
wego [text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy wymagalności należ
nych opłat wynikających z umowy leasingu finansowego.
Leasing finansowy jest to umowa leasingu, na mocy ktÓrej
następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i wszystkich
pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika
aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw
wymagalności należnych opłat
wynikających z umowy
leasingu finansowego [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw
wymagalności należnych opłat
wynikających z umowy
leasingu finansowego [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy
terminów wymagalności należnych opłat leasingowych wyni
kających z umowy leasingu finansowego.

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat analizy wymagalności
należnych opłat wynikających
z umowy leasingu finanso
wego [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności opłat wynikających
z umowy leasingu operacyj
nego [abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności opłat wynikających
z umowy leasingu operacyj
nego [text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy terminÓw zapadalności
opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego. Leasing
operacyjny jest to umowa leasingu, na mocy ktÓrej nie
następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i wszystkich
pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika
aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 97

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności opłat wynikających
z umowy leasingu operacyj
nego [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsTable

table

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw zapa
dalności opłat wynikających
z umowy leasingu operacyj
nego [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy
terminów zapadalności opłat leasingowych wynikających
z umowy leasingu operacyjnego.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinancia
lAssetsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw
wymagalności niezdyskonto
wanych wypływÓw wymaga
nych do odkupienia wyłączo
nych aktywów finansowych
lub innych kwot należnych
stronie otrzymującej z tytułu
przeniesionych aktywÓw [text
block]

Ujawnienie informacji na temat analizy terminÓw wymagal Ujawnianie informacji: MSSF 7
ności niezdyskontowanych wypływów środków pieniężnych,
paragraf 42E pkt e)
które byłyby lub mogłyby być wymagane do odkupienia
wyłączonych aktywów finansowych, lub innych kwot należ
nych stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych aktywÓw,
pokazującej pozostałe umowne terminy wymagalności
w odniesieniu do utrzymanego zaangażowania jednostki.
[Zob.: niezdyskontowane wypływy środków pieniężnych
wymaganych do odkupienia wyłączonych aktywów finanso
wych; inne kwoty należne stronie otrzymującej z tytułu prze
niesionych aktywÓw]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 97
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinancia
lAssetsOrAmountsPayableToTran
sfereeInRespectOfTransferredAs
setsAbstract

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw
wymagalności niezdyskonto
wanych wypływÓw wymaga
nych do odkupienia wyłączo
nych aktywów finansowych
lub innych kwot należnych
stronie otrzymującej z tytułu
przeniesionych aktywÓw
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinancia
lAssetsOrAmountsPayableToTran
sfereeInRespectOfTransferredAs
setsLineItems

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw
wymagalności niezdyskonto
wanych wypływów wymaga
nych do odkupienia wyłączo
nych aktywów finansowych
lub innych kwot należnych
stronie otrzymującej z tytułu
przeniesionych aktywÓw [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
table
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinancia
lAssetsOrAmountsPayableToTran
sfereeInRespectOfTransferredAs
setsTable

Ujawnienie informacji na
temat analizy terminÓw
wymagalności niezdyskonto
wanych wypływów wymaga
nych do odkupienia wyłączo
nych aktywów finansowych
lub innych kwot należnych
stronie otrzymującej z tytułu
przeniesionych aktywÓw
[table]

Zestawienie ujawnień informacji na temat analizy terminów
wymagalności niezdyskontowanych wypływÓw wymaganych
do odkupienia wyłączonych aktywów finansowych lub innych
kwot należnych stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych
aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E pkt e)
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromFinancialInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromFinancialInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka związanego z instru
mentami finansowymi [abs
tract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka związanego z instru
mentami finansowymi [text
block]

Ujawnienie informacji, ktÓre umożliwiają użytkownikom
sprawozdania finansowego ocenę charakteru i zakresu ryzyka
związanego z instrumentami finansowymi, na ktÓre jednostka
jest narażona. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 31

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka związanego z instru
mentami finansowymi [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka związanego z instru
mentami finansowymi [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących charakteru
i zakresu ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 33, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 34

text block

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka związanego
z umowami ubezpieczenio
wymi [text block]

Ujawnienie informacji umożliwiających ocenę charakteru
i zakresu ryzyka związanego z umowami ubezpieczeniowymi.
[Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 38 – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Abstract

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka wynikającego z umÓw
objętych zakresem MSSF 17
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf text block
RisksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Explanatory

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka wynikającego z umÓw
objętych zakresem MSSF 17
[text block]

Ujawnienie informacji na temat charakteru i zakresu ryzyka
wynikającego z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17LineItems

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka wynikającego z umÓw
objętych zakresem MSSF 17
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf table
RisksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Table

Ujawnienie informacji na
temat charakteru i zakresu
ryzyka wynikającego z umÓw
objętych zakresem MSSF 17
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących charakteru
i zakresu ryzyka wynikającego z umÓw objętych zakresem
MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfNatureOfPotentialIn
comeTaxConsequencesThatWoul
dResultFromPaymentOfDividen
dExplanatory

text

Opis charakteru potencjalnych
skutkÓw podatkowych
wypłaty dywidendy

Opis charakteru potencjalnych skutkÓw podatkowych wypłaty Ujawnianie informacji: MSR 12
dywidendy akcjonariuszom/udziałowcom jednostki gospodar paragraf 82 A
czej w systemach prawnych, takich jak te, w ktÓrych wyso
kość stawki podatku dochodowego zależy od tego, czy część
lub całość zysku netto bądź zysków zatrzymanych wypłacana
jest akcjonariuszom/udziałowcom jednostki gospodarczej
w formie dywidendy, lub w ktÓrych podatek dochodowy
podlega zwrotowi lub zapłacie w zależności od tego, czy część
lub całość zysku netto bądź zysków zatrzymanych wypłacana
jest w formie dywidendy akcjonariuszom/udziałowcom jedno
stki gospodarczej. [Zob.: zyski zatrzymane]

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValueAttri
butableToUnitholdersExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat wartości aktywów netto
przypisanych posiadaczom
tytułów uczestnictwa [text
block]

Ujawnienie informacji na temat wartości aktywów netto przy Powszechna praktyka: MSR 1
pisanych posiadaczom tytułów uczestnictwa.
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązania (składnika
aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń [abs
tract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązania (składnika
aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń [text
block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązania (składnika
Ujawnianie informacji: MSR 19
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobo paragraf 140 pkt a)
wiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 427

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndReinsu
rersShareForAmountsArisingFro
mInsuranceContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndReinsu
rersShareForAmountsArisingFro
mInsuranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndReinsu
rersShareForAmountsArisingFro
mInsuranceContractsLineItems

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązania (składnika
aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązania (składnika
aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zobowiązania
(składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt a)

Ujawnienie informacji na
temat kwot netto i brutto
wynikających z umÓw ubez
pieczenia oraz udziału rease
kuratora w tych kwotach [text
block]

Ujawnienie informacji na temat kwot netto i brutto wynikaj
ących z umÓw ubezpieczenia oraz udziału reasekuratora
w tych kwotach. [Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych
[member]]

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat kwot netto i brutto
wynikających z umÓw ubez
pieczenia oraz udziału rease
kuratora w tych kwotach [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat kwot netto i brutto
wynikających z umÓw ubez
pieczenia oraz udziału rease
kuratora w tych kwotach
[abstract]

text block
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfNetGrossAndReinsu
rersShareForAmountsArisingFro
mInsuranceContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEven
tsAfterReportingPeriodAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEven
tsAfterReportingPeriodExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEven
tsAfterReportingPeriodLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEven
tsAfterReportingPeriodTable

table

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat kwot netto i brutto
wynikających z umÓw ubez
pieczenia oraz udziału rease
kuratora w tych kwotach
[table]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących kwot netto
i brutto wynikających z umÓw ubezpieczenia oraz udziału
reasekuratora w tych kwotach.

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat zdarzeń następujących
po zakończeniu okresu spra
wozdawczego i niewymagaj
ących dokonania korekt [text
block]

Ujawnienie informacji na temat zdarzeń następujących po
zakończeniu okresu sprawozdawczego i niewymagających
dokonania korekt. [Zob.: zdarzenia następujące po zakończeniu
okresu sprawozdawczego i niewymagające dokonania korekt
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 10
paragraf 21

Ujawnienie informacji na
temat zdarzeń następujących
po zakończeniu okresu spra
wozdawczego i niewymagaj
ących dokonania korekt [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat zdarzeń następujących
po zakończeniu okresu spra
wozdawczego i niewymagaj
ących dokonania korekt [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zdarzeń nastę
pujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego i niewy
magających dokonania korekt.

Ujawnienie informacji na
temat zdarzeń następujących
po zakończeniu okresu spra
wozdawczego i niewymagaj
ących dokonania korekt [abs
tract]

text block

table

Ujawnianie informacji: MSR 10
paragraf 21
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfNoncontrollingInte
restsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat udziałÓw niekontroluj
ących [text block]

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw niekontrolujących.
[Zob.: udziały niekontrolujące]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sHeldForSaleAndDiscontinuedO
perationsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw trwałych
przeznaczonych do sprzedaży
oraz działalności zaniechanej
[text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat aktywÓw trwałych
przeznaczonych do sprzedaży oraz działalności zaniechanej.

Ujawnianie informacji: MSSF 5
Prezentacja i ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAssetsOr
DisposalGroupsClassifiedAsHel
dForSaleExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat aktywÓw trwałych lub
grup do zbycia zaklasyfiko
wanych jako przeznaczone do
sprzedaży [text block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw trwałych lub grup
do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży.
[Zob.: aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfNotesAndOtherEx
planatoryInformationExplanatory

text block

Ujawnienie informacji dodat
kowych oraz innych informacji
objaśniających [text block]

Ujawnienie informacji dodatkowych i innych informacji
objaśniających jako części pełnego sprawozdania finansowego

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte text block
dAverageExercisePricesOfOtherE
quityInstrumentsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat liczby oraz średnich
ważonych cen wykonania
innych instrumentów kapitało
wych [text block]

Ujawnienie informacji na temat liczby oraz średnich ważonych
cen wykonania innych instrumentów kapitałowych (tzn. innych
niż opcje na akcje).

Powszechna praktyka: MSSF 2
paragraf 45

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte text block
dAverageExercisePricesOfSha
reOptionsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat liczby oraz średnich
ważonych cen wykonania
opcji na akcje [text block]

Ujawnienie informacji na temat liczby oraz średnich ważonych
cen wykonania opcji na akcje. [Zob.: średnia ważona [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

DisclosureOfNumberAndWeighte
dAverageRemainingContractual
LifeOfOutstandingShareOption
sAbstract

Ujawnienie informacji na
temat liczby oraz średniego
ważonego okresu pozostałego
do końca umownego czasu
trwania (życia) opcji na akcje
występujących na koniec
danego okresu [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte text block
dAverageRemainingContractual
LifeOfOutstandingShareOption
sExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat liczby oraz średniego
ważonego okresu pozostałego
do końca umownego czasu
trwania (życia) opcji na akcje
występujących na koniec
danego okresu [text block]

Ujawnienie informacji na temat liczby oraz średniego ważo
nego okresu pozostałego do końca umownego czasu trwania
(życia) opcji na akcje występujących na koniec danego okresu.
[Zob.: średnia ważona [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte
dAverageRemainingContractual
LifeOfOutstandingShareOption
sLineItems

Ujawnienie informacji na
temat liczby oraz średniego
ważonego okresu pozostałego
do końca umownego czasu
trwania (życia) opcji na akcje
występujących na koniec
danego okresu [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte table
dAverageRemainingContractual
LifeOfOutstandingShareOption
sTable

Ujawnienie informacji na
temat liczby oraz średniego
ważonego okresu pozostałego
do końca umownego czasu
trwania (życia) opcji na akcje
występujących na koniec
danego okresu [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących liczby oraz
średniego ważonego okresu pozostałego do końca umownego
czasu trwania (życia) opcji na akcje występujących na koniec
danego okresu.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talAbstract

Ujawnienie informacji na
temat celÓw, zasad
i procesÓw służących
zarządzaniu kapitałem [abs
tract]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d)

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d)
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Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talLineItems

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat celÓw, zasad
i procesÓw służących
zarządzaniu kapitałem [text
block]

Ujawnienie informacji umożliwiających użytkownikom spra
wozdania finansowego ocenę celów, zasad i procesÓw
jednostki gospodarczej służących zarządzaniu kapitałem.

Ujawnienie informacji na
temat celÓw, zasad
i procesÓw służących
zarządzaniu kapitałem [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat celÓw, zasad
i procesÓw służących
zarządzaniu kapitałem [table]

Zastawienie ujawnień informacji dotyczących celów, zasad
i procesÓw służących zarządzaniu kapitałem.

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 134

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 136

Ujawnienie informacji na
temat kompensowania
aktywÓw finansowych [abs
tract]

text block

Ujawnienie informacji na
Ujawnienie informacji na temat kompensowania aktywÓw
temat kompensowania
finansowych i zobowiązań finansowych. [Zob.: aktywa finan
aktywÓw finansowych i zobo sowe; zobowiązania finansowe]
wiązań finansowych [text
block]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
Kompensowanie aktywÓw
finansowych i zobowiązań
finansowych
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Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesLineItems

text block

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat kompensowania
aktywÓw finansowych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat kompensowania aktywÓw
finansowych. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C

Ujawnienie informacji na
temat kompensowania
aktywÓw finansowych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat kompensowania
aktywÓw finansowych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących kompensowania
aktywów finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C

Ujawnienie informacji na
temat kompensowania zobo
wiązań finansowych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat kompensowania zobowiązań
finansowych. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C

Ujawnienie informacji na
temat kompensowania zobo
wiązań finansowych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat kompensowania zobo
wiązań finansowych [abstract]

text block

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 433

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegmen
tsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegmen
tsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegment
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegmen
tsTable

ifrs-full

ifrs-full

table

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat kompensowania zobo
wiązań finansowych [table]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących kompensowania
zobowiązań finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C

Ujawnienie informacji na
temat segmentÓw operacyj
nych [text block]

Ujawnienie informacji na temat segmentÓw operacyjnych.
[Zob.: segmenty operacyjne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23

Ujawnienie informacji na
temat segmentÓw operacyj
nych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat segmentÓw operacyj
nych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących segmentów
operacyjnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23

DisclosureOfOtherAssetsExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych aktywÓw [text
block]

Ujawnienie informacji na temat innych aktywÓw. [Zob.: inne
aktywa]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

DisclosureOfOtherCurrentAsset
sExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych aktywÓw obro
towych [text block]

Ujawnienie informacji na temat innych aktywÓw obrotowych.
[Zob.: inne aktywa obrotowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na
temat segmentÓw operacyj
nych [abstract]

text block
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfOtherCurrentLiabili
tiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych zobowiązań
krótkoterminowych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań krótkoter Powszechna praktyka: MSR 1
minowych. [Zob.: inne zobowiązania krótkoterminowe]
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilitiesEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych zobowiązań [text
block]

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań. [Zob.:
inne zobowiązania]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentAs
setsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych aktywÓw trwa
łych [text block]

Ujawnienie informacji na temat innych aktywÓw trwałych.
[Zob.: inne aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentLia
bilitiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych zobowiązań
długoterminowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań długoter
minowych. [Zob.: inne zobowiązania długoterminowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingEx
penseExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych kosztÓw opera
cyjnych [text block]

Ujawnienie informacji na temat innych kosztÓw operacyjnych.
[Zob.: inne przychody (koszty) operacyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingInco
meExpenseExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych przychodÓw
(kosztÓw) operacyjnych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat innych przychodÓw lub
Powszechna praktyka: MSR 1
kosztÓw operacyjnych. [Zob.: inne przychody (koszty) opera paragraf 10 pkt e)
cyjne]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingInco
meExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych przychodÓw
operacyjnych [text block]

Ujawnienie informacji na temat innych przychodÓw opera
cyjnych. [Zob.: inne przychody (koszty) operacyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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DisclosureOfOtherProvisionsAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat innych rezerw [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsCon
tingentLiabilitiesAndContingen
tAssetsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych rezerw, zobowi
ązań warunkowych i aktywÓw
warunkowych [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat innych rezerw, zobowi
ązań warunkowych i aktywÓw warunkowych.

Ujawnianie informacji: MSR 37
ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat innych rezerw [text
block]

Ujawnienie informacji na temat innych rezerw. [Zob.: inne
rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsLi
neItems

Ujawnienie informacji na
temat innych rezerw [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsTable

Ujawnienie informacji na
temat innych rezerw [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących innych rezerw.

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsAbstract

table

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań do wyko
nania świadczenia [abstract]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84
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▼M1
Prefiks
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DisclosureOfPerformanceObliga
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsTable

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAndOt
herAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndService
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndService
sExplanatory

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań do wyko
nania świadczenia [text block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań do wykonania
świadczenia określonych w umowach z klientami. [Zob.:
zobowiązania do wykonania świadczenia [member]]

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań do wyko
nania świadczenia [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań do wyko
nania świadczenia [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zobowiązań do
wykonania świadczenia określonych w umowach z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119

text block

Ujawnienie informacji na
temat przedpłat i innych
aktywÓw [text block]

Ujawnienie informacji na temat przedpłat i innych aktywÓw.
[Zob.: inne aktywa; przedpłaty]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat produktÓw i usług jednostki.
[Zob.: produkty i usługi [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 32

text block

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119

Ujawnienie informacji na
temat produktÓw i usług
[abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat produktÓw i usług [text
block]
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Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat produktÓw i usług [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Referencje

DisclosureOfProductsAndService
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesTable

table

Ujawnienie informacji na
temat produktÓw i usług
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących produktów
i usług jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 32

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFromOpe
ratingActivitiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zysku (straty) z działal
ności operacyjnej [text block]

Ujawnienie informacji na temat zysku (straty) z działalności
operacyjnej. [Zob.: zysk (strata) z działalności operacyjnej]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat rzeczowych aktywÓw
trwałych [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat rzeczowych aktywÓw
trwałych.

Ujawnianie informacji: MSR 16
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentLineItems

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat rzeczo
wych aktywÓw trwałych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat rzeczo
wych aktywÓw trwałych
[abstract]

text block
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DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentTable

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
Table

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInforma
tionAboutLeasesForLesseeAb
stract

table

Etykieta

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat rzeczo
wych aktywÓw trwałych
[table]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
rzeczowych aktywÓw trwałych.

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73

Ujawnienie informacji na
temat macierzy rezerw [text
block]

Ujawnienie informacji na temat macierzy rezerw.

Przykład: MSSF 7 paragraf 35N

Ujawnienie informacji na
temat macierzy rezerw [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat macierzy rezerw [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących macierzy rezerw.

Przykład: MSSF 7 paragraf 35N

text block

Ujawnienie informacji na
temat rezerw [text block]

Ujawnienie informacji na temat rezerw. [Zob.: rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na
temat macierzy rezerw [abs
tract]

text block

Ujawnienie informacji ilościo
wych na temat leasingu ze
strony leasingobiorcy [abs
tract]
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Typ i atrybuty
elementu

Referencje

Ujawnienie informacji ilościo
wych na temat aktywów
z tytułu prawa do użytkowania
[text block]

Ujawnienie informacji ilościowych na temat aktywów z tytułu
prawa do użytkowania. [Zob.: aktywa z tytułu prawa do
użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53

Ujawnienie informacji ilościo
wych na temat aktywów
z tytułu prawa do użytkowania
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementÓw domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji ilościo
wych na temat aktywów
z tytułu prawa do użytkowania
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących aktywów
z tytułu prawa do użytkowania.

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInforma
tionAboutLeasesForLessorAb
stract

Ujawnienie informacji ilościo
wych na temat leasingu ze
strony leasingodawcy [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInforma
tionAboutRightofuseAssetsAb
stract

Ujawnienie informacji ilościo
wych na temat aktywów
z tytułu prawa do użytkowania
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInforma
tionAboutRightofuseAssetsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInforma
tionAboutRightofuseAssetsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInforma
tionAboutRightofuseAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercisePri
cesOfOutstandingShareOption
sAbstract

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat przedziału cen wyko
nania opcji na akcje wystę
pujących na koniec danego
okresu [abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfRangeOfExercisePri text block
cesOfOutstandingShareOptionsEx
planatory

Ujawnienie informacji na
temat przedziału cen wyko
nania opcji na akcje wystę
pujących na koniec danego
okresu [text block]

Ujawnienie informacji na temat przedziału cen wykonania dla
opcji na akcje występujących na koniec danego okresu.

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercisePri
cesOfOutstandingShareOptionsLi
neItems

Ujawnienie informacji na
temat przedziału cen wyko
nania opcji na akcje wystę
pujących na koniec danego
okresu [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercisePri
cesOfOutstandingShareOption
sTable

Ujawnienie informacji na
temat przedziału cen wyko
nania opcji na akcje wystę
pujących na koniec danego
okresu [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących przedziału cen
wykonania opcji występujących na koniec danego okresu.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d)

ifrs-full

DisclosureOfRankingAndAmoun text block
tsOfPotentialLossesInStructure
dEntitiesBorneByPartiesWhoseIn
terestsRankLowerThanEntitysInte
restsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat hierarchii i kwot poten
cjalnych strat w jednostkach
strukturyzowanych poniesio
nych przez strony, ktÓrych
udziały plasują się niżej
w stosunku do udziałÓw
jednostki [text block]

Ujawnienie informacji na temat hierarchii i kwot potencjalnych
strat w jednostkach strukturyzowanych poniesionych przez
strony, ktÓrych udziały plasują się niżej w stosunku do
udziałÓw jednostki w jednostkach strukturyzowanych.

Przykład: MSSF 12 paragraf B26
pkt d)

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAbstract

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowania
aktywÓw finansowych [abs
tract]

table

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d)
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DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationExplanatory

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowania
aktywÓw finansowych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowania aktywÓw
finansowych. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12B

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowania
aktywÓw finansowych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowania
aktywÓw finansowych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących przeklasyfiko
wania aktywów finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12B

text block

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowania
instrumentÓw finansowych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowania instru
mentÓw finansowych. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowań lub zmian
w prezentacji pozycji sprawozdań finansowych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 41

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowań lub
zmian w prezentacji [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowań lub
zmian w prezentacji [text
block]
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DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationTable

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowań lub
zmian w prezentacji [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat przeklasyfikowań lub
zmian w prezentacji [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących przeklasyfi
kowań lub zmian w prezentacji.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 41

DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognisedAn
dAssetsAndLiabilitiesRecognised
TransitionFromAccountingForIn
vestmentAtCostOrInAccordance
WithIFRS9ToAccountingForAs
setsAndLiabilitiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia wyłączonej
inwestycji z ujętymi aktywami
i zobowiązaniami, przejścia
z ujmowania inwestycji
według ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia lub
zgodnie z MSSF 9 na
rozliczanie aktywÓw i zobowi
ązań [text block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia wyłączonej
inwestycji z aktywami i zobowiązaniami ujętymi w wyniku
przejścia z ujmowania inwestycji według ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia lub zgodnie z MSSF 9 na rozliczanie
aktywÓw i zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 11
paragraf C12 pkt b)

DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognisedAn
dAssetsAndLiabilitiesRecognised
TransitionFromEquityMethodTo
AccountingForAssetsAndLiabili
tiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia wyłączonej
inwestycji z ujętymi aktywami
i zobowiązaniami, przejścia
z metody praw własności na
rozliczanie aktywów i zobowi
ązań [text block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia wyłączonej
inwestycji z aktywami i zobowiązaniami ujętymi w wyniku
przejścia z metody praw własności na rozliczanie aktywów
i zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 11
paragraf C10
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DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillExplanatory

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
aktywÓw biologicznych [abs
tract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
aktywÓw biologicznych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia zmian aktywÓw
biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
aktywÓw biologicznych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
aktywÓw biologicznych
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących uzgodnienia
zmian aktywów biologicznych.

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia zmian wartości
firmy. [Zob.: wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d)

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
wartości firmy [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
wartości firmy [text block]
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
ComponentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
ComponentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
ComponentsLineItems

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
wartości firmy [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
wartości firmy [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących uzgodnienia
zmian wartości firmy.

Referencje

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d)

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczenio
wych według elementÓw
[abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczenio
wych według elementÓw [text
block]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia zmian
paragraf 101 – wejście w życie:
w umowach ubezpieczeniowych według elementÓw, tj.
szacunkÓw wartości bieżącej przyszłych przepływów pienięż 01.01.2021
nych, korekty ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego oraz
marży dla usług umownych. [Zob.: umowy ubezpieczeniowe
[member]]

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczenio
wych według elementÓw [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
ComponentsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
RemainingCoverageAndIncurred
ClaimsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
RemainingCoverageAndIncurred
ClaimsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
RemainingCoverageAndIncurred
ClaimsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
RemainingCoverageAndIncurred
ClaimsTable

table

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczenio
wych według elementÓw
[table]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących uzgodnienia
zmian w umowach ubezpieczeniowych według elementÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 101 – wejście w życie:
01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczenio
wych według pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej
i należnych odszkodowań [text
block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczeniowych według pozostałej ochrony
ubezpieczeniowej i należnych odszkodowań. [Zob.: umowy
ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 – wejście w życie:
01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczenio
wych według pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej
i należnych odszkodowań [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczenio
wych według pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej
i należnych odszkodowań
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących uzgodnienia
zmian w umowach ubezpieczeniowych według pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej i należnych odszkodowań.

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w umowach ubezpieczenio
wych według pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej
i należnych odszkodowań
[abstract]
text block

table

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAn
dGoodwillAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAn
dGoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAn
dGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAn
dGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAndEx
planationOfChangesInGrossCarry
ingAmountForFinancialInstrumen
tsAbstract

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
wartości niematerialnych
i wartości firmy [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
wartości niematerialnych
i wartości firmy [text block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia zmian wartości
niematerialnych i wartości firmy. [Zob.: wartości niematerialne
i wartość firmy]

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
wartości niematerialnych
i wartości firmy [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
wartości niematerialnych
i wartości firmy [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących uzgodnienia
zmian wartości niematerialnych i wartości firmy.

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w odpisie na oczekiwane
straty kredytowe oraz
wyjaśnienie zmian wartości
bilansowej brutto instru
mentów finansowych [abs
tract]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfReconciliationOf
text block
ChangesInLossAllowanceAndEx
planationOfChangesInGrossCarry
ingAmountForFinancialInstrumen
tsExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w odpisie na oczekiwane
straty kredytowe oraz
wyjaśnienie zmian wartości
bilansowej brutto instru
mentÓw finansowych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia zmian w odpisie Ujawnianie informacji: MSSF 7
na oczekiwane straty kredytowe oraz wyjaśnienie zmian
paragraf 35H, ujawnianie
wartości bilansowej brutto instrumentów finansowych. Odpis
informacji: MSSF 7 paragraf 35I
na oczekiwane straty kredytowe to rezerwa na straty z tytułu
aktywÓw finansowych wycenianych zgodnie z paragrafem
4.1.2 MSSF 9, należności leasingowych i aktywÓw z tytułu
umÓw oraz skumulowanej kwoty utraty wartości aktywów
finansowych wycenianych zgodnie z paragrafem 4.1.2
A MSSF 9 i odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu
zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji finan
sowej. [Zob.: wartość bilansowa brutto [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAndEx
planationOfChangesInGrossCarry
ingAmountForFinancialInstru
mentsLineItems

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w odpisie na oczekiwane
straty kredytowe oraz
wyjaśnienie zmian wartości
bilansowej brutto instru
mentÓw finansowych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
table
ChangesInLossAllowanceAndEx
planationOfChangesInGrossCarry
ingAmountForFinancialInstrumen
tsTable

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zmian
w odpisie na oczekiwane
straty kredytowe oraz
wyjaśnienie zmian wartości
bilansowej brutto instru
mentów finansowych [table]

Zestawienie ujawnień informacji związanych z uzgadnianiem
zmian w odpisie na oczekiwane straty kredytowe oraz
wyjaśnienie zmian wartości bilansowej brutto instrumentów
finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35I
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfReconciliationOfFi
nancialAssetsSubjectToOffsettin
gEnforceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgreementsTo
IndividualLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia aktywÓw
finansowych podlegających
kompensowaniu, egzekwowal
nych porozumień ramowych
lub podobnych porozumień
dotyczących kompensowania
z poszczegÓlnymi pozycjami
wykazanymi w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej [text
block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia kwot netto
wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odnie
sieniu do aktywÓw finansowych, ktÓre są kompensowane lub
które są przedmiotem egzekwowalnego porozumienia ramo
wego lub podobnego porozumienia dotyczącego kompenso
wania z kwotami poszczegÓlnych pozycji wykazanych
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. [Zob.: aktywa finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B46

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfFi
nancialLiabilitiesSubjectToOffset
tingEnforceableMasterNettingAr
rangementsOrSimilarAgreemen
tsToIndividualLineItemsInState
mentOfFinancialPositionExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zobowiązań
finansowych podlegających
kompensowaniu, egzekwowal
nych porozumień ramowych
lub podobnych porozumień
dotyczących kompensowania
z poszczegÓlnymi pozycjami
wykazanymi w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej [text
block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia kwot netto
wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odnie
sieniu do zobowiązań finansowych, które są kompensowane
lub które są przedmiotem egzekwowalnego porozumienia
ramowego lub podobnego porozumienia dotyczącego
kompensowania z kwotami poszczegÓlnych pozycji wykaza
nych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. [Zob.: zobowi
ązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B46

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingActi
vitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingActi
vitiesExplanatory

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia zobowiązań
wynikających z działalności finansowej. [Zob.: zobowiązania
wynikające z działalności finansowej]

Przykład: MSR 7 paragraf 44D

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zobowiązań
wynikających z działalności
finansowej [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zobowiązań
wynikających z działalności
finansowej [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zobowiązań
wynikających z działalności
finansowej [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Referencje

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingActi
vitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingActi
vitiesTable

table

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia zobowiązań
wynikających z działalności
finansowej [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących uzgodnienia
zobowiązań wynikających z działalności finansowej.

Przykład: MSR 7 paragraf 44D

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInformatio
nOfAssociateAccountedForUsin
gEquityMethodToCarryingAmo
untOfInterestInAssociateExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia skrÓconych
informacji finansowych
dotyczących jednostki stowa
rzyszonej rozliczanej za
pomocą metody praw włas
ności z wartością bilansową
udziałów w jednostce stowa
rzyszonej [text block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia skrÓconych
informacji finansowych dotyczących jednostki stowarzyszonej
rozliczanej za pomocą metody praw własności z wartością
bilansową udziałów jednostki sprawozdawczej w jednostce
stowarzyszonej. [Zob.: wartość bilansowa [member]; jednostki
stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B14 pkt b)

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
text block
SummarisedFinancialInformatio
nOfJointVentureAccountedForU
singEquityMethodToCarryingA
mountOfInterestInJointVentureEx
planatory

Ujawnienie informacji na
temat uzgodnienia skrÓconych
informacji finansowych
dotyczących wspólnego przed
sięwzięcia rozliczanego za
pomocą metody praw włas
ności z wartością bilansową
udziałów we wspólnym
przedsięwzięciu [text block]

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia skrÓconych
informacji finansowych dotyczących wspólnego przedsięw
zięcia rozliczanego za pomocą metody praw własności
z wartością bilansową udziałów jednostki sprawozdawczej we
wspólnym przedsięwzięciu. [Zob.: wartość bilansowa [mem
ber]; wspólne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B14 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfRedemptionProhibi
tionTransferBetweenFinancialLia
bilitiesAndEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesTable

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
Pełne ujawnienie informacji na temat zmiany w zakazie
Ujawnianie informacji: KIMSF 2
temat zakazu umorzenia, prze umorzenia, ktÓra prowadzi do przesunięć między zobowiąza Ujawnianie informacji
sunięcia między zobowiąza
niami finansowymi i kapitałem własnym.
niami finansowymi i kapitałem
własnym [text block]

Ujawnienie informacji na
temat ponownie wyznaczo
nych aktywÓw i zobowiązań
finansowych [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat ponownie wyznaczo
nych aktywÓw i zobowiązań
finansowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat aktywÓw finansowych
i zobowiązań finansowych, które zostały ponownie wyzna
czone podczas przejścia na MSSF. [Zob.: aktywa finansowe;
zobowiązania finansowe; MSSF [member]]

Ujawnienie informacji na
temat ponownie wyznaczo
nych aktywÓw i zobowiązań
finansowych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat ponownie wyznaczo
nych aktywÓw i zobowiązań
finansowych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ponownie
wyznaczonych aktywów i zobowiązań finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDeferra
lAccountsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursementRig
htsAbstract

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat ponownej klasyfikacji
aktywÓw finansowych na
dzień pierwszego zastosowania
MSSF 17 [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat ponownej klasyfikacji
aktywÓw finansowych na
dzień pierwszego zastosowania
MSSF 17 [text block]

Ujawnienie informacji na temat ponownej klasyfikacji
aktywÓw finansowych na dzień pierwszego zastosowania
MSSF 17.

Ujawnienie informacji na
temat ponownej klasyfikacji
aktywÓw finansowych na
dzień pierwszego zastosowania
MSSF 17 [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat ponownej klasyfikacji
aktywÓw finansowych na
dzień pierwszego zastosowania
MSSF 17 [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ponownej
klasyfikacji aktywów finansowych na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C32 – wejście w życie:
01.01.2021

text block

Ujawnienie informacji na
temat regulacyjnych rozliczeń
międzyokresowych [text
block]

Pełne ujawnienie informacji na temat regulacyjnych rozliczeń
międzyokresowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
Prezentacja, ujawnianie informacji:
MSSF 14 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na
temat praw do rekompensaty
[abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C32 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfReimbursementRig
htsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReimbursementRig
htsTable

ifrs-full

DisclosureOfReinsuranceExplana
tory

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat praw do rekompensaty
[text block]

Ujawnienie informacji na temat praw do rekompensaty. [Zob.:
prawa do rekompensaty, według wartości godziwej]

Ujawnienie informacji na
temat praw do rekompensaty
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat praw do rekompensaty
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących praw do
rekompensaty.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt b)

text block

Ujawnienie informacji na
temat reasekuracji [text block]

Ujawnienie informacji na temat reasekuracji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

DisclosureOfRelatedPartyExplana text block
tory

Ujawnienie informacji na
temat podmiotÓw powiąza
nych [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat podmiotÓw powiąza
nych.

Ujawnianie informacji: MSR 24
Ujawnianie informacji

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAndRe
verseRepurchaseAgreementsEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat umÓw z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
i umÓw z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu [text
block]

Ujawnienie informacji na temat umÓw z udzielonym przy
rzeczeniem odkupu i umÓw z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDeve
lopmentExpenseExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat nakładÓw na prace
badawcze i rozwojowe [text
block]

Ujawnienie informacji na temat nakładÓw na prace badawcze
i rozwojowe. [Zob.: nakłady na prace badawcze i rozwojowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

text block

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt b)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat kapitału rezerwowego
wchodzącego w skład kapitału
własnego [text block]

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na temat kapitału rezerwowego
wchodzącego w skład kapitału własnego. [Zob.: pozostałe
kapitały rezerwowe [member]]

Referencje

DisclosureOfReservesAndOtherE
quityInterestExplanatory

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt b)

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEqui
tyAbstract

Ujawnienie informacji na
temat kapitału rezerwowego
wchodzącego w skład kapitału
własnego [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEqui
tyLineItems

Ujawnienie informacji na
temat kapitału rezerwowego
wchodzącego w skład kapitału
własnego [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, ktÓre dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEqui
tyTable

table

Ujawnienie informacji na
temat kapitału rezerwowego
wchodzącego w skład kapitału
własnego [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących kapitału rezer
wowego wchodzącego w skład kapitału własnego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt b)

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCashAnd
CashEquivalentsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat środków pieniężnych
i ekwiwalentÓw środków
pieniężnych podlegających
ograniczeniom [text block]

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych i ich
ekwiwalentÓw podlegających ograniczeniom. [Zob.: środki
pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych podlegające
ograniczeniom]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat przychodÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przychodÓw z tytułu
umÓw z klientami [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat przychodÓw z tytułu
umÓw z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
Prezentacja, ujawnianie informacji:
MSSF 15 Ujawnianie informacji
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccoun
tingAbstract

Ujawnienie informacji na
temat strategii zarządzania
ryzykiem w związku z rachun
kowością zabezpieczeń [abs
tract]

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccoun
tingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccoun
tingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccoun
tingTable

table

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących strategii
Ujawnienie informacji na
Ujawnianie informacji: MSSF 7
temat strategii zarządzania
zarządzania ryzykiem w związku z rachunkowością zabezpie paragraf 22 A
ryzykiem w związku z rachun czeń.
kowością zabezpieczeń [table]

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajorCus
tomersExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat głÓwnych klientÓw
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsAbstract

text block

Ujawnienie informacji na
Ujawnienie informacji na temat strategii zarządzania ryzykiem
temat strategii zarządzania
w związku z rachunkowością zabezpieczeń.
ryzykiem w związku z rachun
kowością zabezpieczeń [text
block]

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości dla
założeń aktuarialnych [abs
tract]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na temat głÓwnych klientÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 34
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Ujawnienie informacji na
temat strategii zarządzania
ryzykiem w związku z rachun
kowością zabezpieczeń [line
items]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 A

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsAs
setsExplanatory

text block

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości dla
założeń aktuarialnych [text
block]

Ujawnienie informacji na temat analizy wrażliwości dla istot
nych założeń aktuarialnych wykorzystywanych w celu usta
lenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych
świadczeń. [Zob.: założenia aktuarialne [member]; zobowi
ązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości
bieżącej]

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości dla
założeń aktuarialnych [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości dla
założeń aktuarialnych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy wrażli
wości dla założeń aktuarialnych.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145

Ujawnienie informacji na temat analizy wrażliwości wyceny
wartości godziwej aktywów na zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h)

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, aktywa
[abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, aktywa
[text block]
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstrumentsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstrumentsExpla
natory

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, aktywa
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, aktywa
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy wrażli
wości wyceny wartości godziwej aktywów na zmiany
w nieobserwowalnych danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h)

Ujawnienie informacji na temat analizy wrażliwości wyceny
wartości godziwej własnych instrumentów kapitałowych
jednostki na zmiany w nieobserwowalnych danych wejścio
wych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h)

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki [text block]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 457

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy wrażli
wości wyceny wartości godziwej własnych instrumentów
kapitałowych jednostki na zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h)

Ujawnienie informacji na temat analizy wrażliwości wyceny
wartości godziwej zobowiązań na zmiany w nieobserwowal
nych danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h)

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstrumentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstrumentsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsLia
bilitiesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, zobowi
ązania [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
text block
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsLia
bilitiesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, zobowi
ązania [text block]

table

Referencje
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Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsLia
bilitiesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, zobowi
ązania [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
table
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsLia
bilitiesTable

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
wyceny wartości godziwej na
zmiany w nieobserwowalnych
danych wejściowych, zobowi
ązania [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy wrażli
wości wyceny wartości godziwej zobowiązań na zmiany
w nieobserwowalnych danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h)

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explanatory

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości
innej niż określona w para
grafie 128 pkt a) MSSF 17
[text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy wrażliwości innej niż
analiza określona w paragrafie 128 pkt a) MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 129 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Abstract

text block

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości na
zmiany ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości na
zmiany ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 [text
block]

Ujawnienie informacji na temat analizy wrażliwości na zmiany
ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem
MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości na
zmiany ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat analizy wrażliwości na
zmiany ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących analizy wrażli
wości na zmiany ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

Ujawnienie informacji na temat wrażliwości jednostki na
ryzyko ubezpieczeniowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 pkt c) ppkt (i) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityToInsuran text block
ceRiskExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat wrażliwości na ryzyko
ubezpieczeniowe [text block]

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsAbstract

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat umÓw na
usługi koncesjonowane [abs
tract]

table
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Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsTable

ifrs-full

DisclosureOfSharebasedPaymen
tArrangementsExplanatory

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat umÓw na usługi
koncesjonowane [text block]

Pełne ujawnienie informacji na temat umÓw na usługi
koncesjonowane.

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat umÓw na
usługi koncesjonowane [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie szczegÓłowych
informacji na temat umÓw na
usługi koncesjonowane [table]

Zestawienie ujawnień szczegółowych informacji dotyczących
umów na usługi koncesjonowane.

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6

text block

Ujawnienie informacji na
temat umÓw dotyczących
płatności w formie akcji [text
block]

Pełne ujawnienie informacji na temat umÓw dotyczących
płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 44

DisclosureOfShareCapitalReserve text block
sAndOtherEquityInterestExplana
tory

Ujawnienie informacji na
temat kapitału podstawowego,
kapitału rezerwowego i innych
udziałÓw kapitałowych [text
block]

Pełne ujawnienie informacji na temat kapitału podstawowego,
kapitału rezerwowego i innych udziałÓw kapitałowych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79

text block

Ujawnianie informacji: SKI-29
Uzgodnione stanowisko
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

text block
DisclosureOfSignificantAdjus
tmentsToValuationObtainedExpla
natory

Ujawnienie informacji na
temat istotnych korekt uzys
kanej wyceny [text block]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInves
tmentsInAssociatesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat jednostek stowarzyszo
nych [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInves
tmentsInAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInves
tmentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInves
tmentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInves
tmentsInSubsidiariesAbstract

text block

table

Referencje

Ujawnienie informacji na temat uzgodnienia między uzyskaną
wyceną dla nieruchomości inwestycyjnej a wartością skory
gowaną ujętą w sprawozdaniu finansowym, pokazującego
odrębnie łączną kwotę wszelkich ujętych zobowiązań leasin
gowych, które zostały ponownie dodane, i wszelkie inne
istotne korekty. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 77

Ujawnienie informacji na
temat jednostek stowarzyszo
nych [text block]

Ujawnienie informacji na temat jednostek stowarzyszonych.
[Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt d)

Ujawnienie informacji na
temat jednostek stowarzyszo
nych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat jednostek stowarzyszo
nych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących jednostek
stowarzyszonych.

Ujawnienie informacji na
temat jednostek zależnych
[abstract]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt d)
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat jednostek zależnych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat jednostek zależnych. [Zob.:
jednostki zależne [member]]

Ujawnienie informacji na
temat jednostek zależnych
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat jednostek zależnych
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących jednostek zależ Ujawnianie informacji: MSR 27
nych.
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt a)

DisclosureOfSignificantJudgemen text block
tsAndAssumptionsMadeInRela
tionToInterestsInOtherEntitiesEx
planatory

Ujawnienie informacji na
temat znaczących subiektyw
nych ocen i założeń przyjętych
w odniesieniu do udziałÓw
w innych jednostkach [text
block]

Ujawnienie informacji na temat znaczących subiektywnych
ocen i założeń przyjętych w odniesieniu do udziałÓw
w innych jednostkach.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 7

DisclosureOfSignificantJudgemen text block
tsAndChangesInJudgementsMa
deInApplyingIFRS17Explanatory

Ujawnienie informacji na
temat znaczących subiektyw
nych ocen dokonanych przy
stosowaniu MSSF 17 oraz
zmiany tych ocen [text block]

Ujawnienie informacji na temat znaczących subiektywnych
ocen dokonanych przy stosowaniu MSSF 17 oraz zmiany tych
ocen. W szczegÓlności jednostka ujawnia wykorzystane dane
wejściowe, założenia i techniki szacowania.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 – wejście w życie:
01.01.2021

DisclosureOfSignificantInves
tmentsInSubsidiariesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInves
tmentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInves
tmentsInSubsidiariesTable

ifrs-full

ifrs-full

text block

table

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt a)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 463

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityAbstract

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej aktywów
[text block]

Ujawnienie informacji na temat istotnych danych wejściowych,
w przypadku ktÓrych nie ma dostępnych danych rynkowych
i ktÓre opracowuje się przy użyciu najlepszych dostępnych
informacji na temat założeń, które uczestnicy rynku przyjęliby
przy ustalaniu wartości godziwej aktywów.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej aktywów
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej aktywów
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących istotnych
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych do
ustalenia wartości godziwej aktywów.

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej aktywów
[abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej kapitału
własnego [abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesAbstract

text block

table

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej kapitału
własnego [text block]

Ujawnienie informacji na temat istotnych danych wejściowych,
w przypadku ktÓrych nie ma dostępnych danych rynkowych
i ktÓre opracowuje się przy użyciu najlepszych dostępnych
informacji na temat założeń, które uczestnicy rynku przyjęliby
przy ustalaniu wartości godziwej własnych instrumentów
kapitałowych jednostki. [Zob.: własne instrumenty kapitałowe
jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej kapitału
własnego [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej kapitału
własnego [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących istotnych
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych do
ustalenia wartości godziwej kapitału własnego.

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej zobowiązań
[abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej zobowiązań
[text block]

Ujawnienie informacji na temat istotnych danych wejściowych,
w przypadku ktÓrych nie ma dostępnych danych rynkowych
i ktÓre opracowuje się przy użyciu najlepszych dostępnych
informacji na temat założeń, które uczestnicy rynku przyjęliby
przy ustalaniu wartości godziwej zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej zobowiązań
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesTable

table

Ujawnienie informacji na
temat istotnych nieobserwo
walnych danych wejściowych
wykorzystanych do ustalenia
wartości godziwej zobowiązań
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących istotnych
nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych do
ustalenia wartości godziwej zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

DisclosureOfSubordinatedLiabili
tiesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań podporz
ądkowanych [text block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań podporządkowa
nych. [Zob.: zobowiązania podporządkowane]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSignifi
cantAccountingPoliciesExplana
tory

text block

Ujawnienie informacji na
temat znaczących zasad (poli
tyki) rachunkowości [text
block]

Pełne ujawnienie informacji na temat znaczących zasad (poli Ujawnianie informacji: MSR 1
tyki) rachunkowości stosowanych przez jednostkę.
paragraf 117
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfTaxReceivablesAn
dPayablesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsTable

text block

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat należności i zobowiązań
podatkowych [text block]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na temat należności i zobowiązań
podatkowych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na
temat rÓżnic przejściowych,
nierozliczonych strat podatko
wych i niewykorzystanych ulg
podatkowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat rodzajÓw rÓżnic przejścio
wych, nierozliczonych strat podatkowych i niewykorzystanych
ulg podatkowych. [Zob.: niewykorzystane ulgi podatkowe
[member]; nierozliczone straty podatkowe [member]; rÓżnice
przejściowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

Ujawnienie informacji na
temat rÓżnic przejściowych,
nierozliczonych strat podatko
wych i niewykorzystanych ulg
podatkowych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat rÓżnic przejściowych,
nierozliczonych strat podatko
wych i niewykorzystanych ulg
podatkowych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących różnic
przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych i niewyko
rzystanych ulg podatkowych.

Ujawnienie informacji na
temat rÓżnic przejściowych,
nierozliczonych strat podatko
wych i niewykorzystanych ulg
podatkowych [abstract]

text block

table

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfTermsAndCondition
sOfSharebasedPaymentArrange
mentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondition
sOfSharebasedPaymentArrange
mentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondition
sOfSharebasedPaymentArrange
mentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondition
sOfSharebasedPaymentArrange
mentTable

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat warunkÓw umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat warunkÓw umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji [text block]

Ujawnienie informacji na temat ogÓlnych warunkÓw umÓw
dotyczących płatności w formie akcji. [Zob.: umowa dotycząca
płatności w formie akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45

Ujawnienie informacji na
temat warunkÓw umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

table

Ujawnienie informacji na
temat warunkÓw umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących warunkÓw
umÓw dotyczących płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45

DisclosureOfTradeAndOtherPa
yablesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat zobowiązań z tytułu
dostaw i usług oraz pozosta
łych zobowiązań [text block]

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych zobowiązań. [Zob.: zobowiązania
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

DisclosureOfTradeAndOtherRe
ceivablesExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozosta
łych należności [text block]

Ujawnienie informacji na temat należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych należności. [Zob.: należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe należności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

DisclosureOfTradingIncomeEx
penseExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesAbstract

text block

Etykieta

Ujawnienie informacji na
temat dochodÓw (kosztÓw)
z tytułu obrotu [text block]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na temat dochodÓw (kosztÓw) z tytułu
obrotu. [Zob.: dochody (koszty) z tytułu obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na
temat ceny transakcyjnej
przypisanej do pozostałych
zobowiązań do wykonania
świadczenia [text block]

Ujawnienie informacji na temat ceny transakcyjnej przypisanej
do pozostałych zobowiązań do wykonania świadczenia
w umowach z klientami.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 120 pkt b) ppkt (i)

Ujawnienie informacji na
temat ceny transakcyjnej
przypisanej do pozostałych
zobowiązań do wykonania
świadczenia [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat ceny transakcyjnej
przypisanej do pozostałych
zobowiązań do wykonania
świadczenia [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących ceny trans
akcyjnej przypisanej do pozostałych zobowiązań do wykonania
świadczenia w umowach z klientami.

Ujawnienie informacji na
temat ceny transakcyjnej
przypisanej do pozostałych
zobowiązań do wykonania
świadczenia [abstract]

text block

table

Ujawnienie informacji na
temat transakcji z podmiotami
powiązanymi [abstract]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 120 pkt b) ppkt (i)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat transakcji z podmiotami
powiązanymi [text block]

Ujawnienie informacji na temat transakcji pomiędzy jednostką
a jej podmiotami powiązanymi. [Zob.: podmioty powiązane
[member]]

Ujawnienie informacji na
temat transakcji z podmiotami
powiązanymi [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat transakcji z podmiotami
powiązanymi [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących transakcji
z podmiotami powiązanymi.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19

Ujawnienie informacji na temat transakcji ujmowanych
odrębnie od nabycia aktywów i przyjęcia zobowiązań
w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt l)

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationAb
stract

Ujawnienie informacji na
temat transakcji ujmowanych
odrębnie od nabycia aktywów
i przyjęcia zobowiązań
w ramach połączenia jedno
stek [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecogni text block
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationExpla
natory

Ujawnienie informacji na
temat transakcji ujmowanych
odrębnie od nabycia aktywów
i przyjęcia zobowiązań
w ramach połączenia jedno
stek [text block]

table

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationLineI
tems

Ujawnienie informacji na
temat transakcji ujmowanych
odrębnie od nabycia aktywów
i przyjęcia zobowiązań
w ramach połączenia jedno
stek [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecogni table
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationTable

Ujawnienie informacji na
temat transakcji ujmowanych
odrębnie od nabycia aktywów
i przyjęcia zobowiązań
w ramach połączenia jedno
stek [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących transakcji
ujmowanych odrębnie od nabycia aktywów i przyjęcia zobo
wiązań w ramach połączenia jednostek.

ifrs-full

DisclosureOfTransfersOfFinancia
lAssetsExplanatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat przeniesienia aktywÓw
finansowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat przeniesienia aktywÓw finan Ujawnianie informacji: MSSF 7
sowych. [Zob.: aktywa finansowe]
Przeniesienie aktywÓw
finansowych

ifrs-full

DisclosureOfTreasurySharesEx
planatory

text block

Ujawnienie informacji na
temat udziałÓw/akcji własnych
[text block]

Ujawnienie informacji na temat udziałÓw/akcji własnych.
[Zob.: udziały/akcje własne]

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsExplanatory

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt l)

Ujawnienie informacji na
temat rodzajÓw umÓw ubez
pieczeniowych [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat rodzajÓw umÓw ubez
pieczeniowych [text block]

Ujawnienie informacji na temat rodzajÓw umÓw ubezpiecze Powszechna praktyka: MSSF 4
niowych. [Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]] Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 10 pkt e)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnienie informacji na
temat rodzajÓw umÓw ubez
pieczeniowych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat rodzajÓw umÓw ubez
pieczeniowych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących rodzajów umów
ubezpieczeniowych.

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt e)

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidatedStruc
turedEntitiesAbstract

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających
konsolidacji [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidatedStruc text block
turedEntitiesExplanatory

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających
konsolidacji [text block]

Ujawnienie informacji na temat jednostek strukturyzowanych
niepodlegających konsolidacji. [Zob.: jednostki strukturyzo
wane niepodlegające konsolidacji [member]]

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidatedStruc
turedEntitiesLineItems

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających
konsolidacji [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidatedStruc table
turedEntitiesTable

Ujawnienie informacji na
temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających
konsolidacji [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących jednostek struk Ujawnianie informacji: MSSF 12
turyzowanych niepodlegających konsolidacji.
paragraf B4 pkt e)

table

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 472

Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyAbstract

Ujawnienie informacji na
temat dobrowolnej zmiany
zasad (polityki) rachunkowości
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyLineItems

Ujawnienie informacji na
temat dobrowolnej zmiany
zasad (polityki) rachunkowości
[line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyTable

Ujawnienie informacji na
temat dobrowolnej zmiany
zasad (polityki) rachunkowości
[table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących dobrowolnej
zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnderly
ingItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnderly
ingItemsExplanatory

table

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29

Ujawnienie informacji na
temat krzywej dochodowości
stosowanej do dyskontowania
przepływów pieniężnych, które
nie zmieniają się w zależności
od zwrotów z pozycji bazo
wych [abstract]

text block

Ujawnienie informacji na
temat krzywej dochodowości
stosowanej do dyskontowania
przepływów pieniężnych, które
nie zmieniają się w zależności
od zwrotów z pozycji bazo
wych [text block]

Ujawnienie informacji na temat krzywej dochodowości stoso Ujawnianie informacji: MSSF 17
wanej do dyskontowania przepływów pieniężnych, które nie
paragraf 120 – wejście w życie:
zmieniają się w zależności od zwrotów z pozycji bazowych, 01.01.2021
z zastosowaniem paragrafu 36 MSSF 17.
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Ujawnienie informacji na
temat krzywej dochodowości
stosowanej do dyskontowania
przepływów pieniężnych, które
nie zmieniają się w zależności
od zwrotów z pozycji bazo
wych [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Ujawnienie informacji na
temat krzywej dochodowości
stosowanej do dyskontowania
przepływów pieniężnych, które
nie zmieniają się w zależności
od zwrotów z pozycji bazo
wych [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących krzywej docho
dowości stosowanej do dyskontowania przepływów pienięż
nych, które nie zmieniają się w zależności od zwrotów
z pozycji bazowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 120 – wejście w życie:
01.01.2021

Ujawnienie informacji, iż transakcje pomiędzy podmiotami
powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi,
ktÓre obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach
rynkowych, dokonywane tylko wtedy, gdy warunki te mogą
zostać potwierdzone.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 23

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnderly
ingItemsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnderly
ingItemsTable

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayApproa
chAbstract

Ujawnienie informacji na
temat metody nakładania
[abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporaryE
xemptionFromIFRS9Abstract

Ujawnienie informacji na
temat tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9 [abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedPartyTran
sactionsWereMadeOnTermsEqui
valentToThoseThatPrevailInArm
sLengthTransactions

table

text

Ujawnienie informacji, iż
transakcje pomiędzy podmio
tami powiązanymi odbyły się
na warunkach równorzędnych
z tymi, ktÓre obowiązują
w transakcjach zawartych na
warunkach rynkowych

Referencje
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Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Wyjaśnienie, czy usunięto naruszenie warunków umowy
dotyczących zobowiązań z tytułu pożyczek lub czy renego
cjowano warunki dotyczące zobowiązań z tytułu pożyczek
przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Referencje

DisclosureWhetherLoansPayab
leInDefaultRemediedOrTermsOf
LoansPayableRenegotiatedBefo
reAuthorisationForIssueOfFinan
cialStatements

text

Wyjaśnienie, czy usunięto
naruszenie warunków umowy
lub czy renegocjowano
warunki dotyczące zobowiązań
z tytułu pożyczek przed dniem
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego.

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMember

member

Działalność zaniechana [mem Element ten oznacza element jednostki gospodarczej, ktÓry
ber]
został zbyty albo jest zakwalifikowany jako przeznaczony do
sprzedaży oraz: a) stanowi odrębną, ważną dziedzinę działal
ności lub geograficzny obszar działalności; b) jest częścią
pojedynczego, skoordynowanego planu zbycia odrębnej,
ważnej dziedziny działalności lub geograficznego obszaru
działalności; lub c) jest jednostką zależną nabytą wyłącznie
z zamiarem jej odsprzedaży. Element jednostki gospodarczej
to działalność i przepływy środków pieniężnych, które mogą
zostać wyraźnie wydzielone, operacyjnie lub dla celÓw spra
wozdawczości finansowej, z całości jednostki gospodarczej.
[Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
Prezentacja i ujawnianie informacji

ifrs-full

DiscountedCashFlowMember

member

Zdyskontowany przepływ
pieniężny [member]

Przykład: MSSF 13 paragraf B11
pkt a), przykład: MSSF 13 paragraf
IE63

Element ten oznacza konkretną technikę wyceny zgodną
z podejściem dochodowym, która polega na analizie przy
szłych przepływów pieniężnych poprzez zastosowanie technik
wyceny wartości bieżącej i danych wejściowych (np. średni
ważony koszt kapitału, długoterminowa stopa wzrostu przy
chodÓw, długoterminowa marża operacyjna przed opodatko
waniem, potrącenie z tytułu braku zbywalności, premia za
kontrolę). [Zob.: podejście dochodowe [member]; średnia
ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 18 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DiscountedUnguaranteedResidual X instant,
ValueOfAssetsSubjectToFinance debit
Lease

Zdyskontowane niegwaranto
wane wartości końcowe
aktywów będących przed
miotem leasingu finansowego

Kwota zdyskontowanych niegwarantowanych wartości końco Ujawnianie informacji: MSSF 16
wych aktywów będących przedmiotem leasingu finansowego. paragraf 94
Niegwarantowana wartość końcowa to część wartości
końcowej bazowego składnika aktywów, której uzyskanie
przez leasingodawcę nie jest zapewnione lub jest gwaranto
wane wyłącznie przez podmiot powiązany z leasingodawcą.
Leasing finansowy jest to umowa leasingu, na mocy której
następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i wszystkich
pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika
aktywÓw.

ifrs-full

DiscountRateMeasurementInput
Member

member

Stopa dyskontowa, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza stopę dyskontową wykorzystywaną jako
dane wejściowe z wyceny stosowane w technikach wyceny
opartych na obliczeniu wartości bieżącej.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrentMea
surementOfFairValueLessCos
tsOfDisposal

X.XX
instant

Stopa dyskontowa zastoso
wana do bieżącej wyceny
wartości godziwej pomniej
szonej o koszty zbycia.

Stopa dyskontowa zastosowana do bieżącej wyceny wartości
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt f) ppkt (iii)

ifrs-full

DiscountRateUsedInPreviousMea
surementOfFairValueLessCos
tsOfDisposal

X.XX
instant

Stopa dyskontowa zastoso
wana do poprzedniej wyceny
wartości godziwej pomniej
szonej o koszty zbycia.

Stopa dyskontowa zastosowana do poprzedniej wyceny
wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt f) ppkt (iii)

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflectTime X.XX
ValueOfMoneyRegulatoryDeferra instant
lAccountBalances

Stopa dyskontowa odzwier
ciedlająca wartość pieniądza
w czasie, odroczone salda
z regulowanej działalności

Stopa dyskontowa odzwierciedlająca wartość pieniądza
w czasie, ktÓra ma zastosowanie do odroczonych sald
z regulowanej działalności. [Zob.: odroczone salda z regulo
wanej działalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DiscussionOfImpactThatInitialAp text
plicationOfIFRSIsExpectedToHa
veOnFinancialStatements

Opis wpływu na sprawozdania
finansowe zmian będących
skutkiem zastosowania
nowego MSSF po raz
pierwszy

Opis wpływu na sprawozdania finansowe zmian będących
skutkiem zastosowania nowego MSSF po raz pierwszy.

Przykład: MSR 8 paragraf 31 pkt
e) ppkt (i)

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedAsHel
dForSaleMember

member

Grupy do zbycia zaklasyfiko
wane jako przeznaczone do
sprzedaży [member]

Element ten oznacza grupy aktywÓw, ktÓre zostają w całości
przeznaczone do zbycia w drodze pojedynczej transakcji, wraz
z bezpośrednio powiązanymi z tymi aktywami zobowiąza
niami, które zostaną również przekazane w tej transakcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 5
Prezentacja i ujawnianie
informacji, powszechna praktyka:
MSSF 5 paragraf 38

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiary
Member

member

Sprzedaż istotnej jednostki
zależnej [member]

Element ten oznacza sprzedaż istotnej jednostki zależnej.
[Zob.: jednostki zależne [member]]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt a)

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangib X duration,
leAssetsAndGoodwill
credit

Zbycie i wycofanie z użytko
wania, wartości niematerialne
i wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych i wartości firmy wyni Powszechna praktyka: MSR 38
kające ze zbycia i wycofania z użytkowania. [Zob.: wartości paragraf 118 pkt e)
niematerialne i wartość firmy]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangib
leAssetsAndGoodwillAbstract

Zbycie i wycofanie z użytko
wania, wartości niematerialne
i wartość firmy [abstract]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangib X duration,
leAssetsOtherThanGoodwill
credit

Zbycie i wycofanie z użytko
wania, wartości niematerialne
inne niż wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych innych niż wartość
firmy wynikające ze zbycia i wycofania z użytkowania. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangib
leAssetsOtherThanGoodwillAb
stract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipmentAbstract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

X duration,
credit

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsAndGo
odwill

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zbycie i wycofanie z użytko
wania, wartości niematerialne
inne niż wartość firmy [abs
tract]

Zmniejszenie rzeczowych aktywÓw trwałych wynikające ze
zbycia i wycofania z użytkowania. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt e)

Zbycie, aktywa biologiczne

Zmniejszenie aktywÓw biologicznych wynikające ze zbycia.
[Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50 pkt c)

X duration,
credit

Zbycie, wartości niematerialne
i wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych i wartości firmy wyni Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (ii)
kające ze zbycia. [Zob.: wartości niematerialne i wartość
firmy]

DisposalsIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration,
credit

Zbycie, wartości niematerialne
inne niż wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych innych niż wartość
firmy wynikające ze zbycia. [Zob.: wartości niematerialne inne
niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (ii)

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Zbycie, nieruchomości inwe
stycyjne

Zmniejszenie nieruchomości inwestycyjnych wynikające ze
zbycia. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (iii)

X duration,
credit

Zbycie i wycofanie z użytko
wania, rzeczowe aktywa trwałe

Zbycie i wycofanie z użytko
wania, rzeczowe aktywa trwałe
[abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

DisposalsPropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zmniejszenie rzeczowych aktywÓw trwałych wynikające ze
zbycia. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (ii)

DistributionAndAdministrativeEx X duration,
pense
debit

Koszty dystrybucji i koszty
administracyjne

Kwota kosztÓw związanych z dystrybucją i kosztÓw admi
nistracyjnych [Zob.: koszty ogÓlnego zarządu; koszty dystry
bucji]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Koszty dystrybucji

Kwota kosztÓw związanych z dystrybucją towarów i usług.

Przykład: MSR 1 paragraf 103,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu dywi
dendy

Kwota dywidend, ktÓre spÓłka zadeklarowała, ale jeszcze nie
wypłaciła.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
debit

Dywidendy zaliczone do
kosztÓw

Kwota dywidend zaliczonych do kosztÓw.

Przykład: MSR 32 paragraf 40

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Dywidendy ujęte jako wypłaty
na rzecz właścicieli

Kwoty dywidend ujętych jako wypłaty na rzecz właścicieli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 107

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Wypłacone dywidendy, zali
czone do działalności finan
sowej

Wypływ środków pieniężnych z tytułu dywidend wypłaconych
przez jednostkę, zaliczony do działalności finansowej.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 31

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsOpera
tingActivities

X duration,
credit

Wypłacone dywidendy, zali
czone do działalności opera
cyjnej

Wypływ środków pieniężnych z tytułu dywidend wypłaconych
przez jednostkę, zaliczony do działalności operacyjnej.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 31
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Zbycie, rzeczowe aktywa
trwałe

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DividendsPaidOrdinaryShares

X duration,
debit

Wypłacone dywidendy, akcje
zwykłe

Kwota dywidend wypłaconych przez jednostkę z tytułu akcji
zwykłych. [Zob.: akcje zwykłe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt f)

ifrs-full

DividendsPaidOrdinarySharesPer
Share

X.XX
duration

Wypłacone dywidendy, akcje
zwykłe w przeliczeniu na
jedną akcję

Kwota dywidend wypłaconych z tytułu akcji zwykłych
w przeliczeniu na jedną akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt f)

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Wypłacone dywidendy,
pozostałe akcje

Kwota dywidend wypłaconych przez jednostkę z tytułu akcji
innych niż akcje zwykłe. [Zob.: akcje zwykłe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt f)

ifrs-full

DividendsPaidOtherSharesPer
Share

X.XX
duration

Wypłacone dywidendy,
pozostałe akcje w przeliczeniu
na jedną akcję

Kwota dywidend wypłaconych z tytułu pozostałych akcji
w przeliczeniu na jedną akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt f)

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHolder
sOfParentClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Dywidendy wypłacone akcjo
nariuszom jednostki domi
nującej, zaliczone do działal
ności finansowej

Wypływ środkÓw pieniężnych z tytułu dywidend wypłaco
nych akcjonariuszom jednostki dominującej, zaliczony do
działalności finansowej.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrollin
gInterests

X duration,
credit

Dywidendy wypłacone
udziałom niekontrolującym

Kwota dywidend wypłaconych udziałom niekontrolującym.
[Zob.: udziały niekontrolujące]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B10 pkt a)

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrollin
gInterestsClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Dywidendy wypłacone
udziałom niekontrolującym,
zaliczone do działalności
finansowej

Wypływ środków pieniężnych z tytułu dywidend wypłaconych
udziałom niekontrolującym, zaliczony do działalności finan
sowej. [Zob.: udziały niekontrolujące; dywidendy wypłacone
udziałom niekontrolującym]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DividendsPayable

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu dywi
dendy, przekazanie aktywÓw
niegotÓwkowych właści
cielom

Kwota zobowiązań z tytułu dywidendy w formie przekazania
aktywÓw niegotÓwkowych właścicielom.

Ujawnianie informacji: KIMSF 17
paragraf 16 pkt a)

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclaredBe
foreFinancialStatementsAuthori
sedForIssueButNotRecognisedAs
DistributionToOwners

X duration

Dywidendy zaproponowane
lub uchwalone do dnia
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego do publikacji, ale
nie ujęte jako przekazane
posiadaczom akcji

Kwota dywidend zaproponowanych lub uchwalonych po
zakończeniu okresu sprawozdawczego, ale do dnia zatwier
dzenia sprawozdania finansowego do publikacji. Takich
dywidend nie ujmuje się jako zobowiązania na koniec okresu
sprawozdawczego, gdyż nie istnieje w tym czasie żaden
obowiązek.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 137 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 10 paragraf 13

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclaredBe
foreFinancialStatementsAuthori
sedForIssueButNotRecognisedAs
DistributionToOwnersPerShare

X.XX
duration

Dywidendy zaproponowane
lub uchwalone do dnia
zatwierdzenia sprawozdań
finansowych do publikacji, ale
nie ujęte jako przekazane
posiadaczom akcji, na jedną
akcję

Kwota, przypadająca na jedną akcję, dywidend zaproponowa Ujawnianie informacji: MSR 1
nych lub uchwalonych do dnia zatwierdzenia sprawozdania
paragraf 137 pkt a)
finansowego do publikacji, ale nie ujętych jako przekazane
posiadaczom akcji

ifrs-full

DividendsReceived

X duration,
debit

Dywidendy otrzymane

Kwota dywidend otrzymanych.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B12 pkt a)

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedAsIn X duration,
vestingActivities
debit

Dywidendy otrzymane zakla
syfikowane jako działalność
inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych z tytułu dywidend otrzymanych
zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna. [Zob.: dywi
dendy otrzymane]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 31

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedAsO X duration,
peratingActivities
debit

Dywidendy otrzymane, zali
czane do działalności opera
cyjnej

Wpływ środków pieniężnych z tytułu dywidend otrzymanych,
zaliczany do działalności operacyjnej. [Zob.: dywidendy
otrzymane]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 31
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DividendsReceivedFromAssocia
tesClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Dywidendy otrzymane od
jednostek stowarzyszonych
zaklasyfikowane jako działal
ność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych z tytułu dywidend otrzymanych
od jednostek stowarzyszonych zaklasyfikowany jako działal
ność inwestycyjna. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member];
dywidendy otrzymane]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

DividendsReceivedFromInves
X duration,
tmentsAccountedForUsingEquity debit
MethodClassifiedAsInvestingActi
vities

Dywidendy otrzymane z tytułu
inwestycji rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności zaklasyfikowane jako
działalność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych odpowiadający dywidendom
otrzymanym z tytułu inwestycji rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności zaklasyfikowany jako działalność
inwestycyjna. [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie z metodą
praw własności; dywidendy otrzymane]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

DividendsReceivedFromJointVen
turesClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
debit

Dywidendy otrzymane z tytułu
wspÓlnych przedsięwzięć
zaklasyfikowane jako działal
ność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych odpowiadający dywidendom
otrzymanym z tytułu wspÓlnych przedsięwzięć zaklasyfiko
wany jako działalność inwestycyjna. [Zob.: wspólne przed
sięwzięcia [member]; dywidendy otrzymane]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Dywidendy ujęte jako wypłaty
na rzecz udziałÓw niekontro
lujących

Kwoty dywidend ujętych jako wypłaty na rzecz udziałów
niekontrolujących. [Zob.: udziały niekontrolujące]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParent

X duration,
debit

Dywidendy ujęte jako wypłaty
na rzecz właścicieli jednostki
dominującej

Kwoty dywidend ujętych jako wypłaty na rzecz właścicieli
jednostki dominującej. [Zob.: jednostka dominująca [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelatin
gToCurrentYear

X duration,
debit

Dywidendy ujęte jako wypłaty
na rzecz właścicieli jednostki
dominującej, odnoszące się do
bieżącego roku

Kwota dywidend odnoszących się do bieżącego roku, ujętych
jako wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej. [Zob.:
jednostka dominująca [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelatin
gToPriorYears

X duration,
debit

Dywidendy ujęte jako wypłaty
na rzecz właścicieli jednostki
dominującej, odnoszące się do
lat ubiegłych

Kwota dywidend odnoszących się do lat ubiegłych, ujętych
jako wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej. [Zob.:
jednostka dominująca [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersPerShare

X.XX
duration

Dywidendy ujęte jako wypłaty
na rzecz właścicieli na jedną
akcję

Kwota dywidend ujętych jako wypłaty na rzecz właścicieli
przypadająca na jedną akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 107

ifrs-full

DividendsRecognisedForInves
tmentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeDerecognisedDuringPeriod

X duration,
credit

Dywidendy ujęte z tytułu
inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane według wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody, wyłączonych
w ciągu okresu

Ujawnianie informacji: MSSF 7
Kwota dywidend związanych z inwestycjami w instrumenty
kapitałowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako wyceniane
paragraf 11 A pkt d)
według wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
wyłączonymi w ciągu okresu sprawozdawczego. [Zob.: inwe
stycje w instrumenty kapitałowe wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody [member]]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 483

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DividendsRecognisedForInves
tmentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeHeldAtEndOfReportingPe
riod

X duration,
credit

Dywidendy ujęte z tytułu
inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane według wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody, posiadane na koniec
okresu sprawozdawczego

Kwota dywidend związanych z inwestycjami w instrumenty
kapitałowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako wyceniane
według wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
posiadane na koniec okresu sprawozdawczego. [Zob.: inwe
stycje w instrumenty kapitałowe wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 A pkt d)

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Siedziba jednostki

Kraj, w ktÓrym znajduje się siedziba jednostki. [Zob.: kraj,
w ktÓrym znajduje się siedziba [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt a)

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesExpense

X duration,
debit

Koszty darowizn i dotacji

Kwota kosztÓw z tytułu darowizn i dotacji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

Zysk przypadający na jedną
akcję [text block]

Ujawnienie informacji na temat zysku przypadającego na jedną
akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 66

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

Zysk przypadający na jedną
akcję [line items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

Zysk przypadający na jedną
akcję [abstract]

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EarningsPerShareTable

table

Zysk przypadający na jedną
akcję [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zysku przypa
dającego na jedną akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 66

ifrs-full

EffectiveDateOfRevaluationRig
htofuseAssets

text

Data, na ktÓrą dokonano
przeszacowania, aktywa
z tytułu prawa do użytkowania

Data, na ktÓrą dokonano przeszacowania aktywów z tytułu
prawa do użytkowania w kwotach przeszacowanych. [Zob.:
aktywa z tytułu prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 57

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationIn
tangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Daty, na ktÓre dokonano
przeszacowania, wartości
niematerialne inne niż wartość
firmy

Daty, na ktÓre dokonano przeszacowania w odniesieniu do
klas wartości niematerialnych innych niż wartość firmy
wykazywanych w wartościach przeszacowanych. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 124 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationPro
pertyPlantAndEquipment

text

Daty, na ktÓre dokonano
przeszacowania, rzeczowe
aktywa trwałe

Daty, na ktÓre dokonano przeszacowania pozycji rzeczowych
aktywÓw trwałych wykazywanych w wartościach przeszaco
wanych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 77 pkt a)

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialAssetsFirstApplicationO
fIFRS9

X.XX
instant

Efektywna stopa procentowa
na dzień przeklasyfikowania
aktywów finansowych z kate
gorii wycenianych według
wartości godziwej przez wynik
finansowy, pierwsze zastoso
wanie MSSF 9

Efektywna stopa procentowa na dzień przeklasyfikowania
przez jednostkę aktywów finansowych z kategorii wycenia
nych według wartości godziwej przez wynik finansowy
w wyniku przejścia na MSSF 9. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42N pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialLiabilitiesFirstApplicatio
nOfIFRS9

X.XX
instant

Efektywna stopa procentowa
na dzień przeklasyfikowania
zobowiązań finansowych
z kategorii wycenianych
według wartości godziwej
przez wynik finansowy,
pierwsze zastosowanie MSSF
9

Efektywna stopa procentowa na dzień przeklasyfikowania
przez jednostkę zobowiązań finansowych z kategorii wyce
nianych według wartości godziwej przez wynik finansowy
w wyniku przejścia na MSSF 9. [Zob.: zobowiązania finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42N pkt a)

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfAvailab
leforsaleFinancialAssets

X.XX
instant

Efektywna stopa procentowa
aktywÓw finansowych prze
kwalifikowanych z aktywÓw
finansowych dostępnych do
sprzedaży

Efektywna stopa procentowa aktywÓw finansowych przekwa Ujawnianie informacji: MSSF 7
lifikowanych z kategorii wyceny „aktywa finansowe dostępne paragraf 12 A pkt f) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
do sprzedaży”. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinancia
X.XX
lAssetsReclassifiedOutOfFinancia instant
lAssetsAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

Efektywna stopa procentowa
aktywÓw finansowych prze
kwalifikowanych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy

Efektywna stopa procentowa aktywÓw finansowych przekwa Ujawnianie informacji: MSSF 7
lifikowanych z kategorii składnikÓw wycenianych w wartości paragraf 12 A pkt f) – data
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa finansowe
wygaśnięcia: 01.01.2021
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMadeW
axis
henEntityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinanceInco
meExpensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensiveIncome
ForContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesAxis

Efekt korekt dokonanych, gdy
jednostka zmieniła podstawę
podziału przychodów (kosz
tów) finansowych z tytułu
ubezpieczenia na zysk lub
stratę i inne całkowite
dochody w przypadku umÓw
przewidujących bezpośrednie
udziały w zyskach [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 113 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza efekt korekt o pozycje sprawozdania
finansowego, na ktÓre miała wpływ zmiana podstawy
podziału przychodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu ubez
pieczenia na zysk lub stratę i innych całkowitych dochodÓw
w przypadku umÓw przewidujących bezpośrednie udziały
w zyskach. [Zob.: opis składu pozycji bazowych w odnie
sieniu do umÓw przewidujących bezpośrednie udziały
w zyskach; przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpie
czenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 113 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

EffectOfAdjustmentsMadeW
member
henEntityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinanceInco
meExpensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensiveIncome
ForContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesMember

Efekt korekt dokonanych, gdy
jednostka zmieniła podstawę
podziału przychodów (kosz
tów) finansowych z tytułu
ubezpieczenia na zysk lub
stratę i inne całkowite
dochody w przypadku umÓw
przewidujących bezpośrednie
udziały w zyskach [member]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

member

Efekt pułapu aktywÓw [mem Element ten oznacza wpływ pułapu aktywÓw na program
ber]
określonych świadczeń. Pułap aktywów to wartość bieżąca
wszelkich korzyści ekonomicznych dostępnych w formie
refundacji z programu określonych świadczeń lub obniżek
przyszłych składek na rzecz programu określonych świadczeń.
[Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalents

X duration,
debit

Skutki zmian kursÓw
wymiany, ktÓre dotyczą
środków pieniężnych i ekwi
walentÓw środków pienięż
nych

Skutki zmian kursÓw wymiany, ktÓre dotyczą środków
pieniężnych i ekwiwalentÓw środków pieniężnych posiada
nych przez jednostkę lub przypadających do zapłaty w walucie
obcej. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 25, ujawnianie informacji:
MSR 7 paragraf 28

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalentsAb
stract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachReclas
sificationAxis

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt e) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

Skutki zmian kursÓw
wymiany, ktÓre dotyczą
środków pieniężnych i ekwi
walentÓw środków pienięż
nych [abstract]

axis

Wpływ przeniesienia przy
zastosowaniu metody nakła
dania [axis]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EffectOfOverlayApproachReclas
sificationMember

member

Wpływ przeniesienia przy
zastosowaniu metody nakła
dania [member]

Element ten oznacza wpływ przeniesienia przy zastosowaniu
metody nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt e) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

EffectOfTransitionToIF
RSsMember

member

Skutki przejścia na MSSF
[member]

Element ten oznacza skutki finansowe wynikające z przejścia
z wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunko
wości na MSSF. [Zob.: wcześniej stosowane ogólnie przyjęte
zasady rachunkowości [member]; MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToContrac
tualServiceMarginOfChoiceNot
ToAdjustContractualServiceMar
ginForSomeChangesInFulfilment
CashFlowsForContractsWithDi
rectParticipationFeatures

X duration,
credit

Wpływ decyzji o niekorygo
waniu marży dla usług
umownych o pewne zmiany
przepływÓw pieniężnych
realizujących zobowiązanie
z tytułu umÓw przewiduj
ących bezpośrednie udziały
w zyskach na korektę marży
dla usług umownych.

Liczbowe wyrażenie wpływu decyzji o niekorygowaniu marży
dla usług umownych o pewne zmiany przepływÓw pienięż
nych realizujących zobowiązanie z tytułu umÓw przewiduj
ących bezpośrednie udziały w zyskach na korektę marży dla
usług umownych w bieżącym okresie. [Zob.: opis składu
pozycji bazowych w odniesieniu do umÓw przewidujących
bezpośrednie udziały w zyskach]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 112 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

EightYearsBeforeReportingYear
Member

member

Osiem lat przed rokiem spra
wozdawczym [member]

Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca osiem lat przed
końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Dystrybucja energii elek
trycznej [member]

Element ten oznacza działalność jednostki związaną z dystry Przykład: MSSF 14 paragraf IE2,
bucją energii elektrycznej.
przykład: MSSF 14 paragraf 33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentAmo
untsMember

member

Wyłączenie kwot uzyskanych
w wyniku transakcji zawartych
między segmentami [member]

Element ten oznacza wyłączenie kwot uzyskanych w wyniku
transakcji zawartych między segmentami z uzgodnień sum
kwot segmentów z kwotami ujętymi w sprawozdaniu finan
sowym jednostki.

Przykład: MSSF 8 paragraf IG4,
przykład: MSSF 8 paragraf 28
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
debit

Koszty świadczeń pracow
niczych

Koszty wszystkich form świadczeń jednostki oferowanych
w zamian za pracę wykonaną przez pracowników lub z tytułu
rozwiązania stosunku pracy.

Przykład: MSR 1 paragraf 102,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 104

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Składki pracownikÓw

Kwota składek pracownikÓw na rzecz programÓw świadczeń
emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

EmployerContributions

X duration,
credit

Składki pracodawcy

Kwota składek pracodawcy na rzecz programÓw świadczeń
emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Koszty z tytułu energii

Kwota kosztÓw wynikających ze zużycia energii.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
debit

Opłaty z tytułu przesyłania
energii

Kwota opłat związanych z przesyłaniem energii.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCommit
mentsOrContingentLiabilities
Member

member

podjęcie znaczących zobowi
ązań (obowiązków) i zobowi
ązań warunkowych [member]

Element ten oznacza podjęcie znaczących zobowiązań (obo
wiązków) i zobowiązań warunkowych. [Zob.: zobowiązania
warunkowe [member]]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt i)

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstrumen
tsMember

member

Własne instrumenty kapita
łowe jednostki [member]

Element ten oznacza instrumenty kapitałowe wyemitowane
przez jednostkę. Element ten stanowi rÓwnież standardową
wartość dla osi „Klasy własnych instrumentów kapitałowych
jednostki”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EntitysTotalForAssociatesMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca jednostek stowarzy
szonych [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Jednostki
stowarzyszone”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt d),
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy, ujawnianie informacji:
MSSF 4 paragraf 39J – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCombina
tionsMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca połączeń jednostek
gospodarczych [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Połączenia
jednostek gospodarczych”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64, ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B67

ifrs-full

EntitysTotalForCashgeneratingU
nitsMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca ośrodków wypraco
wujących środki pieniężne
[member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Ośrodki
wypracowujące środki pieniężne”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134, ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 135

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidatedStruc member
turedEntitiesMember

Łączna suma jednostki
dotycząca jednostek struktury
zowanych podlegających
konsolidacji [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Jednostki
strukturyzowane podlegające konsolidacji”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
Charakter ryzyka powiązanego
z udziałami jednostki
w jednostkach strukturyzowanych
podlegających konsolidacji

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCreditGra member
desMember

Łączna suma jednostki
dotycząca zewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Zewnętrzne
oceny stopnia ryzyka kredytowego”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf IG20C, przykład:
MSSF 7 paragraf 35M, przykład:
MSSF 7 paragraf IG24 pkt a) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EntitysTotalForImpairmentOfFi
nancialAssetsMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca utraty wartości
aktywów finansowych [mem
ber]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Utrata
wartości aktywów finansowych”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAsset
sOrCashgeneratingUnitsMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca pojedynczych
składników aktywów lub
ośrodków wypracowujących
środki pieniężne [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Pojedyncze
składniki aktywów lub ośrodki wypracowujące środki
pieniężne”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCreditGra
desMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca wewnętrznych ocen
stopnia ryzyka kredytowego
[member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Wew
nętrzne oceny stopnia ryzyka kredytowego”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf IG20C, przykład:
MSSF 7 paragraf 35M, przykład:
MSSF 7 paragraf IG25 pkt b) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

EntitysTotalForJointOperation
sMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca wspólnych działań
[member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Wspólne
działania”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt c)

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentures
Member

member

Łączna suma jednostki
dotycząca wspólnych przed
sięwzięć [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Wspólne
przedsięwzięcia”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt b),
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy, ujawnianie informacji:
MSSF 4 paragraf 39J – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EntitysTotalForProbabilityOfDe
faultMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca prawdopodobień
stwa niewykonania zobowi
ązania [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Praw
dopodobieństwo niewykonania zobowiązania”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20C,
przykład: MSSF 7 paragraf 35M

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedParties
Member

member

Łączna suma jednostki
dotycząca podmiotów powi
ązanych [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Kategorie
podmiotów powiązanych”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentConsoli
dationItemsMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca pozycji dotyczących
konsolidacji segmentów
[member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Pozycje
dotyczące konsolidacji segmentów”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 28

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiaries
Member

member

Łączna suma jednostki
dotycząca jednostek zależnych
[member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Jednostki
zależne”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt a)

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca jednostek struktury
zowanych niepodlegających
konsolidacji [member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Jednostki
strukturyzowane niepodlegające konsolidacji”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt e)

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
SubsidiariesMember

member

Łączna suma jednostki
dotycząca nieskonsolidowa
nych jednostek zależnych
[member]

Element ten oznacza standardową wartość dla osi „Nieskon
solidowane jednostki zależne”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19B
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

ifrs-full

Equity

Kapitał własny

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

Kapitał własny i zobowiązania
[abstract]

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOfPa X instant,
rent
credit

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOfPa member
rentMember

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota udziałÓw końcowych w aktywach jednostki po odli
czeniu wszystkich jej zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 55, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 78 pkt e),
ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 1 paragraf 32
pkt a) ppkt (i), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt a), ujawnianie informacji:
MSSF 13 paragraf 93 pkt b),
ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e)

Kwota kapitału własnego i zobowiązań jednostki. [Zob.:
kapitał własny; zobowiązania]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 55

Kapitał własny przypisywany
właścicielom jednostki domi
nującej

Kwota kapitału własnego przynależnego udziałowcom jedno
stki dominującej. Pozycja ta celowo nie obejmuje udziałów
niekontrolujących.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt r)

Kapitał własny przypisywany
właścicielom jednostki domi
nującej [member]

Element ten oznacza kapitał własny przypisywany właści
cielom jednostki dominującej.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106

Kapitał własny [abstract]

Kapitał własny i zobowiązania
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X instant,
credit

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EquityInstrumentsAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Instrumenty kapitałowe, kwota
przypadająca na wartość
godziwą aktywów programu

Kwota, jaką instrumenty stanowiące kapitał własny (a nie
dług) wnoszą do wartości godziwej aktywów programu
określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu, w wartości
godziwej; programy określonych świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt b)

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Posiadane instrumenty kapita
łowe

Kwota instrumentÓw posiadanych przez jednostkę, które
dokumentują istnienie udziałów końcowych w aktywach innej
jednostki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

EquityInterestsOfAcquirer

X instant,
credit

Udziały kapitałowe jednostki
przejmującej

Wartość godziwa, na dzień przejęcia, udziałów kapitałowych
jednostki przejmującej przekazanych jako zapłata w ramach
połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jedno
stek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt f) ppkt (iv)

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Inwestycje kapitałowe [mem
ber]

Element ten oznacza inwestycje w instrumenty kapitałowe.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40B,
przykład: MSSF 7 paragraf 6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X instant,
credit

Kapitał własny, zobowiązania
i odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności

Kwota kapitału własnego, zobowiązań i odroczonych sald
kredytowych z regulowanej działalności. [Zob.: kapitał własny;
zobowiązania; odroczone salda kredytowe z regulowanej
działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 21
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EquityMember

member

Kapitał własny [member]

Element ten oznacza udział końcowy w aktywach jednostki po
odliczeniu wszystkich jej zobowiązań. Stanowi on również
standardową wartość dla osi „Składniki kapitału własnego”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Ryzyko cen akcji [member]

Element ten oznacza składnik innego ryzyka cenowego
odzwierciedlający rodzaj ryzyka, że wartość godziwa instru
mentu finansowego lub przyszłe przepływy pieniężne z nim
związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen
akcji. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG32,
przykład: MSSF 7 paragraf 40 pkt
a)

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinancial
Liabilities

X duration

Kapitał własny przekwalifiko
wany jako zobowiązania
finansowe

Kwota kapitału własnego przekwalifikowanego jako zobowi
ązania finansowe. [Zob.: kapitał własny; zobowiązania finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 80 A

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfAvailab
leforsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Szacunkowe przepływy
pieniężne aktywów finanso
wych przekwalifikowanych
z aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży

Szacunkowe przepływy pieniężne aktywów finansowych
przekwalifikowanych z kategorii aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży. [Zob.: aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt f) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinancia
X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfFinancia debit
lAssetsAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

Szacunkowe przepływy
pieniężne aktywÓw finanso
wych przekwalifikowanych
z kategorii aktywÓw finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy

Szacunkowe przepływy pieniężne aktywów finansowych
przekwalifikowanych z kategorii aktywÓw finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
[Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt f) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EstimatedFinancialEffectContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X instant,
credit

Szacunkowe skutki finansowe,
zobowiązania warunkowe
w przypadku połączenia
jednostek gospodarczych

Kwota szacunkowych skutkÓw finansowych zobowiązań
warunkowych w przypadku połączenia jednostek gospodar
czych, które nie mogły być ujęte, gdyż ich wartości godziwej
nie można było wiarygodnie ustalić. [Zob.: zobowiązania
warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j) ppkt (i)

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentAssets

X instant,
debit

Szacunkowe skutki finansowe
aktywÓw warunkowych

Kwota szacunkowych skutkÓw finansowych możliwych
składników aktywów, które powstają na skutek zdarzeń prze
szłych oraz których istnienie zostanie potwierdzone dopiero
w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub
większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, na które
jednostka nie ma w pełni wpływu.

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 89

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentLiabilities

X instant,
credit

Szacunkowe skutki finansowe
zobowiązań warunkowych

Kwota szacunkowych skutkÓw finansowych zobowiązań
warunkowych. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 86 pkt a)

ifrs-full

EstimateOfContributionsExpected X duration,
ToBePaidToPlan
credit

Oszacowanie oczekiwanych
składek, ktÓre zostaną wpła
cone na poczet programu na
następny roczny okres spra
wozdawczy

Oszacowanie oczekiwanych składek, ktÓre zostaną wpłacone
na poczet programu określonych świadczeń na następny
roczny okres sprawozdawczy. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 147 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 19 paragraf 148
pkt d) ppkt (iii)

ifrs-full

EstimateOfUndiscountedClaim
sThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

Szacunek niezdyskontowanych
odszkodowań wynikających
z umÓw objętych zakresem
MSSF 17

Szacunek niezdyskontowanej kwoty odszkodowań wynikaj
ących z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

X instant,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashFlowsMember

member

Szacunki wartości bieżącej
przyszłych przepływów
pieniężnych [member]

Element ten oznacza szacunki wartości bieżącej przyszłych
Ujawnianie informacji: MSSF 17
przepływów pieniężnych związanych z umowami ubezpiecze paragraf 100 pkt c) ppkt (i) –
niowymi. [Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]]
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 101 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashInflowsMember

member

Szacunki wartości bieżącej
przyszłych wpływów środków
pieniężnych [member]

Element ten oznacza szacunki wartości bieżącej przyszłych
wpływów pieniężnych związanych z umowami ubezpiecze
niowymi. [Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsInflowsThatAri
seFromContractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Szacunki wartości bieżącej
przyszłych wypływów (wpły
wów) środków pieniężnych
wynikających z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17, które
są zobowiązaniami

Wysokość szacunków wartości bieżącej przyszłych wypływów
(wpływów) środków pieniężnych wynikających z umÓw
objętych zakresem MSSF 17, które są zobowiązaniami.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 132 pkt b) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsMember

member

Szacunki wartości bieżącej
przyszłych wypływów
środków pieniężnych [mem
ber]

Element ten oznacza szacunki wartości bieżącej przyszłych
wypływów pieniężnych związanych z umowami ubezpiecze
niowymi. [Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsOtherThanInsu
ranceAcquisitionCashFlow
sMember

member

Szacunki wartości bieżącej
przyszłych wypływów
pieniężnych innych niż prze
pływy pieniężne z tytułu
nabycia ubezpieczenia [mem
ber]

Element ten oznacza szacunki wartości bieżącej przyszłych
wypływów pieniężnych innych niż przepływy pieniężne
z tytułu nabycia ubezpieczenia. [Zob.: szacunki wartości
bieżącej przepływów pieniężnych z tytułu nabycia ubezpie
czenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

EstimatesOfPresentValueOfInsu
ranceAcquisitionCashFlow
sMember

member

Szacunki wartości bieżącej
przepływów pieniężnych
z tytułu nabycia ubezpieczenia
[member]

Element ten oznacza szacunki wartości bieżącej przepływów
pieniężnych z tytułu nabycia ubezpieczenia. Przepływy
pieniężne z tytułu nabycia ubezpieczenia to przepływy
pieniężne wynikające z kosztÓw sprzedaży, gwarantowania
i utworzenia grupy umÓw ubezpieczeniowych, bezpośrednio
przypisane do portfela umów ubezpieczeniowych, do którego
należy dana grupa. Do takich przepływÓw pieniężnych zali
czają się przepływy pieniężne, które nie są bezpośrednio
przypisane do poszczególnych umów lub grup umów ubez
pieczeniowych w ramach portfela.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFinan
cialAssetsAxis

axis

Wydarzenia dotyczące prze
klasyfikowania aktywów
finansowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12B

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFinan
cialAssetsMember

member

Wydarzenia dotyczące prze
klasyfikowania aktywów
finansowych [member]

Element ten oznacza wydarzenia dotyczące przeklasyfikowania
aktywów finansowych. Stanowi on rÓwnież standardową
wartość dla osi „Wydarzenia dotyczące przeklasyfikowania
aktywów finansowych”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12B

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTransla
tionAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

Kwota zobowiązań związanych z akcyzą.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

RÓżnice kursowe wynikające
z przeliczenia [abstract]

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu akcyzy.
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExercisePriceOfOutstandingSha
reOptions2019

X.XX
instant

Cena wykonania opcji na
akcje występujących na koniec
danego okresu

Cena wykonania opcji na akcje występujących na koniec
danego okresu.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d)

ifrs-full

ExercisePriceShareOptionsGran
ted2019

X.XX
duration

Cena wykonania, przyznane
opcje na akcje

Cena wykonania przyznanych opcji na akcje.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRedem
ptionOrRepurchaseOfPuttableFi
nancialInstruments

X duration,
credit

Oczekiwane wydatki pieniężne
z tytułu umorzenia lub
wykupu instrumentÓw finan
sowych z opcją sprzedaży

Oczekiwane wydatki pieniężne z tytułu umorzenia lub wykupu Ujawnianie informacji: MSR 1
instrumentÓw finansowych z opcją sprzedaży zakwalifikowa paragraf 136 A pkt c)
nych jako kapitał własny. [Zob.: ryzyko płynności [member];
instrumenty finansowe, klasa [member]]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollective
lyAssessedMember

member

WspÓlnie oceniane oczeki
wane straty kredytowe [mem
ber]

Element ten oznacza oczekiwane straty kredytowe, ktÓre
ocenia się wspólnie. [Zob.: metoda oceny oczekiwanych strat
kredytowych [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividual
lyAssessedMember

member

Indywidualnie oceniane ocze
kiwane straty kredytowe
[member]

Element ten oznacza oczekiwane straty kredytowe, ktÓre
ocenia się indywidualnie. [Zob.: metoda oceny oczekiwanych
strat kredytowych [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX
instant

Wskaźnik oczekiwanych strat
kredytowych

Wskaźnik oczekiwanych strat kredytowych, obliczony jako
procent wartości bilansowej brutto. Oczekiwane straty kredy
towe oznaczają średnią ważoną strat kredytowych z odpo
wiednimi ryzykami niewykonania zobowiązania występuj
ącymi jako wagi.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20D,
przykład: MSSF 7 paragraf 35N
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExpectedDividendAsPercentageS
hareOptionsGranted

X.XX
duration

Oczekiwane dywidendy, jako
procent, przyznane opcje na
akcje

Procent oczekiwanych dywidend wykorzystanych do obli
czenia wartości godziwej przyznanych opcji na akcje.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

ExpectedDividendShareOptions
Granted

X duration

Oczekiwane dywidendy, przy
znane opcje na akcje

Kwota oczekiwanych dywidend wykorzystanych do obliczenia
wartości godziwej przyznanych opcji na akcje.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

ExpectedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X instant,
debit

Zakładany zwrot, zobowi
ązania warunkowe w przy
padku połączenia jednostek
gospodarczych

Kwota wydatkÓw, co do ktÓrej oczekuje się, że zostanie
zwrócona przez stronę trzecią, służąca do rozliczenia zobowi
ązań warunkowych ujętych w ramach połączenia jednostek
gospodarczych. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member];
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B64
pkt j)

ifrs-full

ExpectedReimbursementOtherPro X instant,
visions
debit

Zakładany zwrot, inne rezerwy

Kwota wydatkÓw, co do ktÓrej oczekuje się, że zostanie
zwrócona przez stronę trzecią, służąca do rozliczenia innych
rezerw. [Zob.: inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 85 pkt c)

ifrs-full

ExpenseArisingFromExploration X duration,
ForAndEvaluationOfMineralReso debit
urces

Koszty wynikające z poszuki
wania i oceny zasobÓw
mineralnych

Kwota kosztÓw wynikających z poszukiwania zasobÓw
mineralnych, w tym surowcÓw mineralnych, ropy naftowej,
gazu ziemnego i podobnych nieodnawialnych zasobÓw, po
tym, jak jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszu
kiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną
wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania
zasobÓw mineralnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 24 pkt b)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

ExpenseArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
debit

Koszty wynikające z umÓw
ubezpieczenia

Kwota kosztÓw wynikających z umÓw ubezpieczenia. [Zob.:
rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Koszty, według rodzaju

Kwota kosztÓw pogrupowanych zgodnie z ich rodzajem (na
przykład amortyzacja, koszty zakupu materiałÓw, koszty
transportu, świadczenia pracownicze, koszty reklamy) i nie
przypisanych do poszczegÓlnych funkcji w jednostce.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOfDis
countOnProvisions

X duration,
debit

Koszty wynikające z odwra
cania dyskonta od rezerw.

Kwota kosztÓw ujętych z tytułu odwracania dyskonta od
rezerw w wyniku upływu czasu. [Zob.: inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

ExpenseForPolicyholderClaim
sAndBenefitsWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
debit

Koszty odszkodowań i świad
czeń na rzecz ubezpieczonych,
bez zmniejszenia o posiadaną
reasekurację

Kwota kosztÓw odszkodowań i świadczeń na rzecz ubezpie Przykład: MSR 1 paragraf 85 –
czonych, bez jakiegokolwiek zmniejszenia o posiadaną rease data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf IG24
kurację.
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Koszty, według rodzaju [abs
tract]
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Etykieta dokumentacji
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ExpenseFromCashsettledShareba X duration,
sedPaymentTransactionsInWhich debit
GoodsOrServicesReceivedDidNot
QualifyForRecognitionAsAssets

Koszty wynikające z transakcji
płatności w formie akcji
rozliczanych w środkach
pieniężnych, w ktÓrych
otrzymane dobra lub usługi nie
kwalifikowały się do ujęcia
jako aktywa

Kwota kosztÓw wynikających z transakcji płatności w formie Powszechna praktyka: MSR 1
akcji rozliczanych w środkach pieniężnych, w ktÓrych otrzy paragraf 112 pkt c)
mane dobra lub usługi nie kwalifikowały się do ujęcia jako
aktywa. [Zob.: koszty wynikające z transakcji płatności
w formie akcji, w ktÓrych otrzymane dobra lub usługi nie
kwalifikowały się do ujęcia jako aktywa]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X duration,
debit

Koszty związane z utrzy
manym zaangażowaniem
w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu

Kwota kosztÓw związanych z utrzymanym zaangażowaniem
jednostki w aktywach finansowych wyłączonych z bilansu (na
przykład zmiany wartości godziwej instrumentów pochod
nych). [Zob.: aktywa finansowe; instrumenty pochodne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42G pkt b)

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X instant,
debit

Koszty z tytułu utrzymanego
zaangażowania w aktywach
finansowych wyłączonych
z bilansu ujęte w sposÓb
narastający

Kwota skumulowanych kosztÓw z tytułu utrzymanego zaan
gażowania jednostki w aktywach finansowych wyłączonych
z bilansu (na przykład zmiany wartości godziwej instrumentów
pochodnych). [Zob.: koszty z tytułu utrzymanego zaangażo
wania w aktywach finansowych wyłączonych z bilansu;
instrumenty pochodne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42G pkt b)

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettledShare
basedPaymentTransactionsIn
WhichGoodsOrServicesReceived
DidNotQualifyForRecognitionA
sAssets

X duration,
debit

Koszty wynikające z transakcji
płatności w formie akcji
rozliczanych w instrumentach
kapitałowych, w ktÓrych
otrzymane dobra lub usługi nie
kwalifikowały się do ujęcia
jako aktywa

Kwota kosztÓw wynikających z transakcji płatności w formie
akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, w ktÓrych
otrzymane dobra lub usługi nie kwalifikowały się do ujęcia
jako aktywa. [Zob.: koszty wynikające z transakcji płatności
w formie akcji, w ktÓrych otrzymane dobra lub usługi nie
kwalifikowały się do ujęcia jako aktywa]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 51 pkt a)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 502

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPayment
TransactionsInWhichGoodsOrSer
vicesReceivedDidNotQualifyFor
RecognitionAsAssets

X duration,
debit

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPayment
TransactionsInWhichGoodsOrSer
vicesReceivedDidNotQualifyFor
RecognitionAsAssetsAbstract

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPayment
TransactionsWithEmployees

ifrs-full

ExpenseIncomeIncludedInProfi
X duration,
tOrLossLiabilitiesUnderInsurance credit
ContractsAndReinsuranceContrac
tsIssued

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Koszty wynikające z transakcji
płatności w formie akcji,
w ktÓrych otrzymane dobra
lub usługi nie kwalifikowały
się do ujęcia jako aktywa

Kwota kosztÓw wynikających z transakcji płatności w formie
akcji, w ktÓrych otrzymane dobra lub usługi nie kwalifiko
wały się do ujęcia jako aktywa.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 51 pkt a)

Koszty z tytułu transakcji
płatności w formie akcji
zawartych z pracownikami

Kwota kosztÓw z tytułu transakcji płatności w formie akcji
zawartych z pracownikami

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Koszty (przychody) ujęte
w wyniku finansowym, zobo
wiązania wynikające z wysta
wionych umÓw ubezpieczenia
i umÓw reasekuracji

Wzrost (spadek) zobowiązań wynikających z wystawionych
umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji wskutek kosztÓw
lub przychodÓw ujętych w wyniku finansowym. [Zob.:
zobowiązania wynikające z wystawionych umÓw ubezpie
czenia i umÓw reasekuracji]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37
pkt d) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Koszty wynikające z transakcji
płatności w formie akcji,
w ktÓrych otrzymane dobra
lub usługi nie kwalifikowały
się do ujęcia jako aktywa
[abstract]
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X duration,
debit

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExpenseOfRestructuringActivities

X duration,
debit

Koszty działań restrukturyza
cyjnych

Kwota kosztÓw związanych z restrukturyzacją. Restruktury
zacja jest zaplanowanym i kontrolowanym przez kierownictwo
jednostki programem, ktÓry istotnie zmienia zakres działal
ności prowadzonej przez jednostkę albo sposób prowadzenia
działalności. Do programów takich należy: a) sprzedaż lub
zakończenie prowadzenia jednej z dziedzin działalności; b)
likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej w jakimś
kraju lub regionie lub przeniesienie prowadzenia działalności
z jednego kraju lub regionu do innego; c) zmiany w strukturze
zarządzania; oraz d) zasadnicza reorganizacja, która ma istotny
wpływ na charakter i cel działalności jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt b)

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPeriod
ForBadAndDoubtfulDebtsForRe
latedPartyTransaction

X duration,
debit

Koszty ujęte w ciągu okresu
dotyczące należności nieścią
galnych i wątpliwych z trans
akcji z podmiotem powi
ązanym

Kwota kosztÓw ujętych w ciągu okresu dotyczących należ
ności nieściągalnych lub wątpliwych należnych od podmiotów
powiązanych. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 pkt d)

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesOfLow
valueAssetsForWhichRecognitio
nExemptionHasBeenUsed

X duration,
debit

Koszty związane z leasingami
aktywÓw o niskiej wartości,
w odniesieniu do ktÓrych
zastosowano zwolnienie
z obowiązku ujmowania

Kwota kosztÓw związanych z leasingami aktywÓw o niskiej
wartości ujmowanych zgodnie z paragrafem 6 MSSF 16.
Koszty te nie obejmują kosztów związanych z leasingiem
krÓtkoterminowym aktywÓw o niskiej wartości.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Koszty związane z leasingami
krÓtkoterminowymi, w odnie
sieniu do ktÓrych zastoso
wano zwolnienie z obowiązku
ujmowania

Kwota kosztÓw związanych z leasingami krÓtkoterminowymi
ujmowanymi zgodnie z paragrafem 6 MSSF 16. Koszt ten nie
musi obejmować kosztu związanego z leasingami o okresie
leasingu nie dłuższym niż jeden miesiąc. Leasing krótkoter
minowy to leasing, który w dacie rozpoczęcia ma okres
leasingu nie dłuższy niż 12 miesięcy. Umowa leasingowa,
w ktÓrej przewidziano możliwość zakupu, nie jest leasingiem
krótkoterminowym.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt c)

ExpenseRelatingToShorttermLea
sesForWhichRecognitionExem
ptionHasBeenUsed

ifrs-full

ExpenseRelatingToVariableLease X duration,
PaymentsNotIncludedInMeasure debit
mentOfLeaseLiabilities

Koszty związane ze zmien
nymi opłatami leasingowymi
nieujętymi w wycenie zobo
wiązań z tytułu leasingu.

Kwota kosztÓw związanych ze zmiennymi opłatami leasin
gowymi nieujętymi w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu.
Zmienne opłaty leasingowe to część opłat uiszczanych przez
leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy za prawo do użytko
wania odnośnego składnika aktywów w okresie leasingu,
ktÓra jest zmienna ze względu na zmiany sytuacji faktycznej
lub okoliczności pojawiające się po dacie rozpoczęcia inne niż
upływ czasu. [Zob.: zobowiązania z tytułu leasingu]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt e)

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsuran
ceHeld

X duration,
debit

Koszty wynikające z posia
danej reasekuracji

Kwota kosztÓw związanych z posiadanymi umowami
reasekuracji.

Przykład: MSR 1 paragraf 85 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf IG24
pkt d) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOfPre
miumsPaidToReinsurer

X duration,
debit

Koszty z tytułu przypisania
składek wpłaconych reaseku
ratorowi

Kwota kosztÓw z tytułu przypisania składek wpłaconych
reasekuratorowi. [Zob.: posiadane umowy reasekuracji [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 86 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExpensesOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Koszty aktywÓw finansowych
przekwalifikowanych
z aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży ujęte
w wyniku finansowym

Kwota kosztÓw ujętych w wyniku finansowym wynikających
z aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kategorii
„aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”. [Zob.: aktywa
finansowe dostępne do sprzedaży; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

X duration,
ExpensesOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFinancialAssetsAt debit
FairValueThroughProfitOrLossRe
cognisedInProfitOrLoss

Koszty aktywÓw finansowych
przekwalifikowanych z kate
gorii aktywÓw finansowych
wycenianych według wartości
godziwej przez wynik finan
sowy ujęte w wyniku finan
sowym

Kwota kosztÓw aktywÓw finansowych przekwalifikowanych
z kategorii „aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy” ujętych w wyniku finansowym.
[Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationHowServiceConces
sionArrangementHasBeenClassi
fied

text

Wyjaśnienie tego, jak umowa
na usługi koncesjonowane
została sklasyfikowana

Wyjaśnienie tego, jak umowa na usługi koncesjonowane
została sklasyfikowana. [Zob.: umowy na usługi koncesjono
wane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt e)

ifrs-full

ExplanationOfAccountingPolicie
sAndMethodsOfComputationFol
lowedInInterimFinancialState
ments

text block

Opis zasad (polityki) rachun
kowości i metod obliczenio
wych przestrzeganych w śrÓd
rocznym raporcie finansowym
[text block]

Ujawnienie informacji na temat stwierdzenia, że w śrÓd
rocznym raporcie finansowym przestrzegano tych samych
zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co
w ostatnim rocznym raporcie finansowym, albo – jeśli zasady
te lub metody zostały zmienione – opis rodzaju i skutkÓw
tych zmian.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt a)

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBetwe
enDenominatorsUsedToCalculate
BasicAndDilutedEarningsPerShare

text

Wyjaśnienie korekt między
mianownikami wzoru służą
cego do wyliczenia zysku
i rozwodnionego zysku przy
padającego na jedną akcję

Wzajemne uzgodnienie mianownikÓw wzoru służącego do
wyliczenia zysku i rozwodnionego zysku przypadającego na
jedną akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfAdjustmentsOfNu
meratorToCalculateBasicEarnin
gsPerShare

text

Wyjaśnienie korekt liczników
wzoru służącego do wyliczenia
podstawowego i rozwodnio
nego zysku przypadającego na
jedną akcję

Wyjaśnienie korekt dokonanych w liczniku wzoru służącego
do wyliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną
akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt a)

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOfNu text
meratorToCalculateDilutedEarnin
gsPerShare

Wyjaśnienie korekt liczników
wzoru służącego do wyliczenia
rozwodnionego zysku przypa
dającego na jedną akcję

Wyjaśnienie korekt dokonanych w liczniku wzoru służącego
do wyliczenia rozwodnionego zysku przypadającego na jedną
akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt a)

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsTha
text
tWouldBeNecessaryToAchieveFa
irPresentation

Wyjaśnienie korekt, które
byłyby niezbędne dla zapew
nienia rzetelności prezentacji

Wyjaśnienie korekt do pozycji sprawozdania finansowego,
Ujawnianie informacji: MSR 1
które według kierownictwa byłyby niezbędne dla zapewnienia paragraf 23 pkt b)
rzetelności prezentacji w okolicznościach, w ktÓrych kierow
nictwo uzna, że zastosowanie danego wymogu MSSF jest na
tyle mylące, że stoi w sprzeczności z celem sprawozdania
finansowego określonym w Założeniach koncepcyjnych,
natomiast odnośny system regulacyjny zabrania odstąpienia od
stosowania tego wymogu.

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAnyGa
text
inRecognisedAndLineItemInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichGainIsRecognisedInBarga
inPurchase

Opis pozycji w sprawozdaniu
z całkowitych dochodÓw,
w ktÓrej ujęto zysk z trans
akcji okazyjnego nabycia

Opis pozycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw,
w ktÓrej ujęto zysk z transakcji okazyjnego nabycia. [Zob.:
ujęty zysk z transakcji okazyjnego nabycia]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt n) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfAmountReclassi
fiedBetweenProfitOrLossAndOt
herComprehensiveIncomeApp
lyingOverlayApproach

text

Wyjaśnienie kwoty przenie
sionej między zyskami lub
stratami a innymi całkowitymi
dochodami z zastosowaniem
metody nakładania

Wyjaśnienie kwoty przeniesionej między zyskami lub stratami
a innymi całkowitymi dochodami z zastosowaniem metody
nakładania w sposÓb, ktÓry umożliwia użytkownikom spra
wozdań finansowych zrozumienie, jak uzyskano tę kwotę.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt d – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesInRan
geOfOutcomesUndiscountedAn
dReasonsForThoseChangesFor
ContingentConsideration

text

Wyjaśnienie wszelkich zmian
w przedziale niezdyskontowa
nych wynikÓw oraz przyczyn
tych zmian w przypadku
zapłaty warunkowej

Wyjaśnienie wszelkich zmian w przedziale niezdyskontowa
nych wynikÓw oraz przyczyn tych zmian w przypadku
aktywÓw lub zobowiązań z tytułu zapłaty warunkowej
w połączeniu jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesInRe
cognisedAmountsOfContingen
tConsideration

text

Wyjaśnienie wszelkich zmian
w ujętych kwotach zapłaty
warunkowej

Wyjaśnienie wszelkich zmian w ujętych kwotach aktywÓw
lub zobowiązań z tytułu zapłaty warunkowej w połączeniu
jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAndIni
tiallyRecognisedAtFairValue

text

Wyjaśnienie aktywów naby
tych w drodze dotacji rządo
wych i początkowo ujętych
w wartości godziwej

Wyjaśnienie, czy aktywa nabyte w drodze dotacji rządowych Ujawnianie informacji: MSR 38
i początkowo ujęte w wartości godziwej są po początkowym paragraf 122 pkt c) ppkt (iii)
ujęciu wyceniane zgodnie z metodą opartą na cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia czy metodą opartą na wartości prze
szacowanej. [Zob.: w wartości godziwej [member]; rząd
[member]; dotacje rządowe]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionAbout
FutureWithSignificantRiskOfRe
sultingInMaterialAdjustments

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125, ujawnianie
informacji: KIMSF 14 paragraf 10

ExplanationOfAssumptionsTo
text
MeasureInsuranceAssetsAndLiabi
lities

Wyjaśnienie procesu
określania założeń służących
wycenie ujętych aktywów,
zobowiązań, przychodów
i kosztÓw wynikających
z umÓw ubezpieczenia

Wyjaśnienie procesu określania założeń mających największy
wpływ na wycenę ujętych aktywów, zobowiązań, przychodÓw
i kosztÓw wynikających z umÓw ubezpieczenia.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPreparatio
nOfUnadjustedComparativeInfor
mation

text

Wyjaśnienie podstawy sporz
ądzenia nieskorygowanych
informacji porÓwnawczych

Wyjaśnienie podstawy wykorzystywanej do sporządzenia
nieskorygowanych informacji porównawczych w sprawozdaniu
finansowym.

Ujawnianie informacji: MSSF 10
paragraf C6B, ujawnianie
informacji: MSSF 11 paragraf
C13B, ujawnianie informacji: MSR
16 paragraf 80 A, ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 18I,
ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 130I, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf C27
– wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfBodyOfAuthorisa
tion

text

Wyjaśnienie organu zatwier
dzającego

Wyjaśnienie, kto zatwierdził sprawozdanie finansowe do
publikacji.

Ujawnianie informacji: MSR 10
paragraf 17

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 509

Wyjaśnienie przyczyn niepew Wyjaśnienie głównych przyczyn niepewności szacunków, co
ności szacunków, co do
do których istnieje znaczące ryzyko spowodowania istotnych
których istnieje znaczące
korekt.
ryzyko spowodowania istot
nych korekt

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfChangeInActivities text
ThatPermittedInsurerToReasses
sWhetherItsActivitiesArePredomi
nantlyConnectedWithInsurance

Wyjaśnienie zmiany działal
ności, która umożliwiła ubez
pieczycielowi ponowną ocenę
tego, czy jego działalność jest
związana głównie z ubezpie
czeniami

SzczegÓłowe wyjaśnienie zmiany działalności, która umożli
wiła ubezpieczycielowi ponowną ocenę tego, czy jego dzia
łalność jest związana głównie z ubezpieczeniami.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C pkt c) ppkt (iii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActivities text
ThatResultedInInsurerNoLonger
QualifyingToApplyTemporaryE
xemptionFromIFRS9

Wyjaśnienie zmiany działal
ności, w wyniku ktÓrej ubez
pieczyciel nie kwalifikuje się
już do stosowania tymczaso
wego zwolnienia z MSSF 9

SzczegÓłowe wyjaśnienie zmiany działalności, w wyniku
ktÓrej ubezpieczyciel nie kwalifikuje się już do stosowania
tymczasowego zwolnienia z MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39D pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusines
sModelForManagingFinancialAs
sets

text

Wyjaśnienie zmiany modelu
Wyjaśnienie zmiany modelu biznesowego jednostki dotyczą
biznesowego dotyczącego
cego zarządzania aktywami finansowymi. [Zob.: aktywa
zarządzania aktywami finanso finansowe]
wymi

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfChangeInNameOf
ReportingEntityOrOtherMeansO
fIdentificationFromEndOfPrece
dingReportingPeriod

text

Wyjaśnienie zmian w nazwie
jednostki sprawozdawczej lub
innych danych identyfikacyj
nych, ktÓre nastąpiły od
zakończenia poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej albo
wszelkich innych danych identyfikacyjnych, ktÓre nastąpiły od
zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 51 pkt a)

ifrs-full

ExplanationOfChangesInAppli
cableTaxRatesToPreviousAccoun
tingPeriod

text

Wyjaśnienie zmian stosowa
nych stawek podatkowych
w porÓwnaniu z poprzednim
okresem obrotowym

Wyjaśnienie zmian stosowanej stawki (stawek) podatku
dochodowego jednostki w porÓwnaniu z poprzednim okresem
obrotowym.

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt d)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

ExplanationOfChangesInDescrip
tionOfRetirementBenefitPlan

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 36 pkt g)

ExplanationOfContractualObliga text
tionsToPurchaseConstructOrDeve
lopInvestmentPropertyOrForRepa
irsMaintenanceOrEnhancements

Wyjaśnienie wynikających
z umowy zobowiązań do
zakupu, wybudowania lub
dostosowywania nierucho
mości inwestycyjnej oraz
zobowiązań dotyczących
napraw, utrzymania i ulep
szenia (poprawy standardu)
nieruchomości

Wyjaśnienie wynikających z umowy zobowiązań do zakupu,
wybudowania lub dostosowywania nieruchomości inwesty
cyjnej oraz zobowiązań dotyczących napraw, utrzymania
i ulepszenia (poprawy standardu) nieruchomości. [Zob.:
nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt h)

ifrs-full

ExplanationOfCreditRiskManage
mentPracticesAndHowTheyRela
teToRecognitionAndMeasuremen
tOfExpectedCreditLossesExplana
tory

text block

Wyjaśnienie praktyk
zarządzania ryzykiem kredy
towym oraz ich powiązania
z ujmowaniem i wyceną
oczekiwanych strat kredyto
wych [text block]

Wyjaśnienie praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym oraz
ich powiązania z ujmowaniem i wyceną oczekiwanych strat
kredytowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35F

ifrs-full

ExplanationOfDepartureFro
mIFRS

text

Wyjaśnienie odstępstwa od
MSSF

Wyjaśnienie odstępstwa jednostki od MSSF, w ktÓrym
ujawnia się, że sprawozdanie jest zgodne z mającymi zasto
sowanie MSSF, z wyjątkiem odstępstwa od określonego
wymogu, które zastosowano w celu osiągnięcia rzetelności
prezentacji. Obejmuje to ujawnienie informacji na temat nazwy
MSSF, od których jednostka poczyniła odstępstwo, charakteru
odstępstwa (wraz z podaniem rozwiązania, jakie przewiduje
MSSF), powodu, dla którego zastosowanie takiego
rozwiązania w danych okolicznościach wprowadzałoby
w błąd, powodując, że sprawozdanie finansowe nie spełniłoby
swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych, oraz
wskazanie zastosowanego rozwiązania. [Zob.: MSSF [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 20 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 20 pkt
c)
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Wyjaśnienie zmian w opisie
Wyjaśnienie zmian w opisie programu świadczeń emerytal
programu świadczeń emerytal nych w okresie objętym sprawozdaniem.
nych

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfDesignatedFinan
cialAssetsThatAreHeldOutsideLe
galEntityThatIssuesContractsWit
hinScopeOfIFRS4

text

Wyjaśnienie wyznaczonych
aktywów finansowych, które
są utrzymywane poza osobą
prawną emitująca umowy
wchodzące w zakres MSSF 4

Wyjaśnienie wszelkich wyznaczonych aktywów finansowych,
które są utrzymywane poza osobą prawną emitującą umowy
wchodzące w zakres MSSF 4.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt c) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfAnyInves text
tmentInEmployer

Wyjaśnienie szczegółowych
danych dotyczących inwestycji
w jednostce pracodawcy

Wyjaśnienie szczegółowych danych dotyczących wszelkich
inwestycji w jednostce pracodawcy, zawartych w programie
świadczeń emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt a) ppkt (iv)

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGuarante
esGivenOrReceivedOfOutstan
dingBalancesForRelatedParty
Transaction

text

Wyjaśnienie szczegółów
dotyczących udzielonych bądź
otrzymanych gwarancji
związanych z nierozliczonymi
saldami należności z tytułu
transakcji z podmiotem powi
ązanym

Wyjaśnienie szczegółów dotyczących udzielonych bądź otrzy Ujawnianie informacji: MSR 24
manych gwarancji dotyczących nierozliczonych sald należ
paragraf 18 pkt b) ppkt (ii)
ności z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.:
gwarancje [member]; podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfInves
text
tmentExceedingEitherFivePerCen
tOfNetAssetsAvailableForBenefit
sOrFivePerCentOfAnyClassOrTy
peOfSecurity

Wyjaśnienie szczegółowych
danych dotyczących inwestycji
przekraczających odpowiednio
pięć procent wartości aktywów
netto dostępnych na potrzeby
realizacji świadczeń lub pięć
procent jakiejkolwiek klasy
albo rodzaju papierów
wartościowych

Wyjaśnienie szczegółowych danych dotyczących pojedynczych Ujawnianie informacji: MSR 26
inwestycji przekraczających odpowiednio 5 % aktywÓw
paragraf 35 pkt a) ppkt (iii)
programu świadczeń emerytalnych pomniejszonych o zobowi
ązania inne niż aktuarialna wartość bieżąca przyrzeczonych
świadczeń emerytalnych albo 5 % jakiejkolwiek klasy lub
rodzaju papierÓw wartościowych.
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ExplanationOfDifferenceBetwee text block
nOperatingLeaseCommitmen
tsDisclosedApplyingIAS17An
dLeaseLiabilitiesRecognisedAtDa
teOfInitialApplicationO
fIFRS16Explanatory

Wyjaśnienie różnicy między
zobowiązaniami z tytułu
leasingu operacyjnego ujaw
nionymi zgodnie z MSR 17
i zobowiązaniami z tytułu
leasingu ujętymi w dniu
pierwszego zastosowania
MSSF 16 [text block]

Wyjaśnienie różnicy między: a) zobowiązaniami z tytułu
Ujawnianie informacji: MSSF 16
leasingu operacyjnego ujawnionymi zgodnie z MSR 17 na
paragraf C12 pkt b)
koniec rocznego okresu sprawozdawczego bezpośrednio
poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania MSSF 16,
zdyskontowanymi przy zastosowaniu krańcowej stopy
procentowej w dniu pierwszego zastosowania; i b) zobowi
ązaniami z tytułu leasingu ujętymi w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej w dniu pierwszego zastosowania MSSF 16. Krań
cowa stopa procentowa jest to stopa procentowa, jaką leasin
gobiorca musiałby zapłacić, aby na podobny okres i przy
podobnych zabezpieczeniach pożyczyć środki niezbędne do
zakupu składnika aktywów o podobnej wartości co składnik
aktywów z tytułu prawa do użytkowania w podobnym
środowisku gospodarczym.

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
Received

text

Wyjaśnienie bezpośredniej
wyceny wartości godziwej
otrzymanych dóbr lub usług

Wyjaśnienie sposobu, w jaki wartość godziwa otrzymanych
dóbr lub usług została ustalona, jeśli została bezpośrednio
wyceniona (na przykład czy wartość godziwa została określona
według ceny rynkowej tych dÓbr lub usług).

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 48

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfInves
tmentPropertyCarriedAtCostOrI
nAccordanceWithIFRS16Within
FairValueModel

text

Wyjaśnienie zbycia nierucho
mości inwestycyjnych wyka
zanego według ceny nabycia
lub kosztu wytworzenia lub
zgodnie z MSSF 16 w modelu
wartości godziwej

Wyjaśnienie faktu zbycia przez jednostkę nieruchomości
inwestycyjnej niewykazywanej w wartości godziwej, gdy
jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne według ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia lub zgodnie z MSSF 16
w modelu wartości godziwej, ponieważ niemożliwe jest
wiarygodne i regularne ustalanie wartości godziwej. [Zob.:
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub zgodnie z MSSF
16 w modelu wartości godziwej [member]; nieruchomości
inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 78 pkt d) ppkt (i)
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ExplanationOfEffectOfChange
ForBiologicalAssetForWhichFair
ValueBecomesReliablyMeasurable

text

Wyjaśnienie konsekwencji
zmiany dla aktywów biolo
gicznych, w odniesieniu do
ktÓrych wiarygodne ustalenie
wartości godziwej staje się
możliwe

Wyjaśnienie konsekwencji przejścia na wycenę według
wartości godziwej dla aktywów biologicznych wcześniej
wycenianych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości, w odniesieniu do ktÓrych wiarygodne
ustalenie wartości godziwej staje się jednak możliwe. [Zob.:
aktywa biologiczne; odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 56 pkt c)

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesI
nAssumptionsToMeasureInsuran
ceAssetsAndInsuranceLiabilities

text

Wyjaśnienie wpływu zmian
w założeniach stosowanych do
wyceny aktywów ubezpiecze
niowych oraz zobowiązań
ubezpieczeniowych

Wyjaśnienie wpływu zmian w założeniach stosowanych do
wyceny aktywów ubezpieczeniowych oraz zobowiązań ubez
pieczeniowych, wykazując oddzielnie skutek każdej zmiany,
która ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesIn text
CompositionOfEntityDuringInte
rimPeriod

Wyjaśnienie wpływu zmian
w składzie jednostki w trakcie
okresu śródrocznego

Wyjaśnienie wpływu zmian w składzie jednostki w trakcie
Ujawnianie informacji: MSR 34
okresu śródrocznego, w tym połączeń jednostek, uzyskania lub paragraf 16 A pkt i)
utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami
długoterminowymi, restrukturyzacji, a także zaniechania dzia
łalności. [Zob.: połączenia jednostek [member]; działalność
zaniechana [member]; jednostki zależne [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesIn text
PlanToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSaleOnResul
tsOfOperationsForCurrentPeriod

Wyjaśnienie wpływu zmian
w planie sprzedaży składnika
aktywów trwałych lub grupy
do zbycia przeznaczonej do
sprzedaży na wyniki działal
ności w bieżącym okresie

Wyjaśnienie wpływu decyzji co do zmiany w planie sprzedaży
składnika aktywów trwałych lub grupy do zbycia na wyniki
działalności w bieżącym okresie. [Zob.: aktywa trwałe lub
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przezna
czone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 42

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 514

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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ExplanationOfEffectOfChangesIn text
PlanToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSaleOnResul
tsOfOperationsForPriorPeriod

Wyjaśnienie wpływu zmian
w planie sprzedaży składnika
aktywów trwałych lub grupy
do zbycia przeznaczonej do
sprzedaży na wyniki działal
ności w poprzednim okresie

Wyjaśnienie wpływu decyzji co do zmiany w planie sprzedaży
składnika aktywów trwałych lub grupy do zbycia na wyniki
działalności w prezentowanych okresach poprzednich. [Zob.:
aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 42

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba
sedPaymentsOnFinancialPositions

text block

Wyjaśnienie wpływu płatności
w formie akcji na sytuację
finansową jednostki [text
block]

Wyjaśnienie, które umożliwi użytkownikom sprawozdań
finansowych zrozumienie wpływu transakcji płatności
w formie akcji na sytuację finansową jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba
sedPaymentsOnProfitOrLoss

text block

Wyjaśnienie wpływu płatności
w formie akcji na zysk lub
stratę jednostki [text block]

Wyjaśnienie, które umożliwi użytkownikom sprawozdań
finansowych zrozumienie wpływu transakcji płatności
w formie akcji na zysk (stratę) jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedCashFlows

text

Wyjaśnienie wpływu przejścia
na prezentowane przepływy
pieniężne

Wyjaśnienie istotnych korekt wprowadzonych do sprawozda
nia z przepływÓw pieniężnych wynikających z przejścia
z wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunko
wości na MSSF. [Zob.: wcześniej stosowane ogólnie przyjęte
zasady rachunkowości [member]; MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 25, ujawnianie informacji:
MSSF 1 paragraf 23

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedFinancialPerfor
mance

text

Wyjaśnienie wpływu przejścia
na prezentowane finansowe
wyniki działalności

Wyjaśnienie, w jaki sposÓb przejście z wcześniej stosowanych
ogólnie przyjętych zasad rachunkowości na MSSF wpłynęło na
prezentowane finansowe wyniki działalności jednostki. [Zob.:
wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości
[member]; MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 23
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Wyjaśnienie wpływu przejścia
na prezentowaną sytuację
finansową

Wyjaśnienie, w jaki sposÓb przejście z wcześniej stosowanych
ogólnie przyjętych zasad rachunkowości na MSSF wpłynęło na
prezentowaną sytuację finansową jednostki. [Zob.: wcześniej
stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości [member];
MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 23

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedFinancialPosition

ifrs-full

ExplanationOfEffectThatTimin
text block
gOfSatisfactionOfPerformanceOb
ligationsAndTypicalTimingOfPay
mentHaveOnContractAssetsAn
dContractLiabilitiesExplanatory

Wyjaśnienie, jaki jest wpływ
terminu wypełnienia zobowi
ązań do wykonania świad
czenia i zwykle stosowanego
terminu płatności na salda
odpowiednio aktywów i zobo
wiązań z tytułu umÓw [text
block]

Wyjaśnienie, jaki jest wpływ terminu wypełnienia zobowiązań
do wykonania świadczenia i zwykle stosowanego terminu
płatności na salda odpowiednio aktywów i zobowiązań
z tytułu umÓw. [Zob.: zobowiązania do wykonania świad
czenia [member]; aktywa z tytułu umÓw; zobowiązania
z tytułu umÓw]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 117

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinancia
lEffectContingentLiabilitiesInBu
sinessCombination

text

Wyjaśnienie szacunkowych
skutków finansowych, zobo
wiązania warunkowe w przy
padku połączenia jednostek
gospodarczych

Wyjaśnienie szacunkowych skutków finansowych w odnie
sieniu do zobowiązań warunkowych ujętych w ramach
połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: zobowiązania
warunkowe [member]; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j) ppkt (i)

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinancia
lEffectOfContingentAssets

text

Wyjaśnienie szacunkowych
skutków finansowych
aktywów warunkowych

Wyjaśnienie szacunkowych skutków finansowych możliwych
składników aktywów, które powstają na skutek zdarzeń prze
szłych oraz których istnienie zostanie potwierdzone dopiero
w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub
większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, na które
jednostka nie ma w pełni wpływu.

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 89

text
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ExplanationOfFactAndBasisFor
PreparationOfFinancialStatemen
tsWhenNotGoingConcernBasis

text

Wyjaśnienie faktu i zasady
sporządzania sprawozdań
finansowych przy braku zało
żenia kontynuacji działalności

Wyjaśnienie faktu, że jednostka nie sporządziła sprawozdania
finansowego przy założeniu kontynuacji działalności oraz
wyjaśnienie podstawy sporządzenia sprawozdania
finansowego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 25

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInReachin
text
gDecisionThatProvisionOfSuppor
tToPreviouslyUnconsolidated
StructuredEntityResultedInObtai
ningControl

Wyjaśnienie czynników
prowadzących do podjęcia
decyzji o udzieleniu wsparcia
wcześniej nieskonsolidowanej,
strukturyzowanej jednostce,
w wyniku czego uzyskano
kontrolę

Ujawnianie informacji: MSSF 12
Wyjaśnienie istotnych czynników prowadzących do podjęcia
przez jednostkę dominującą lub którąkolwiek z jej jednostek
paragraf 16
zależnych decyzji o udzieleniu, nie mając ku temu obowiązku
umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia
wcześniej nieskonsolidowanej, strukturyzowanej jednostce,
które to udzielenie wsparcia skutkowało uzyskaniem przez
jednostkę inwestycyjną kontroli nad jednostką strukturyzo
waną. [Zob.: jednostki zależne [member]; jednostki struktury
zowane niepodlegające konsolidacji [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCircum
text
stancesIndicatingRareSituation
ForReclassificationOutOfFinancia
lAssetsAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

Wyjaśnienie faktów i okolicz
ności wskazujących na
wyjątkową sytuację przekwali
fikowania z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych według wartości
godziwej przez wynik finan
sowy

Wyjaśnienie faktów i okoliczności wskazujących na rzadką
sytuację przekwalifikowania aktywów finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy, które nie są
już utrzymywane w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim
terminie, z kategorii aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy; przekwalifikowanie z kategorii aktywÓw finanso
wych wycenianych według wartości godziwej przez wynik
finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ExplanationOfFactsAndCircum
stancesOfSaleOrReclassificatio
nAndExpectedDisposalManne
rAndTiming

text

Wyjaśnienie faktów i okolicz
ności sprzedaży lub przekla
syfikowania oraz oczekiwa
nego zbycia, sposobu
i terminu

Wyjaśnienie faktów i okoliczności sprzedaży lub prowadz
ących do oczekiwanego zbycia oraz oczekiwanego sposobu
i terminu tego zbycia, gdy składnik aktywÓw trwałych lub
grupa do zbycia zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży albo sprzedane.

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 41 pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggregate
CarryingAmountOfGoodwillOrIn
tangibleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesAllocatedToRecoverab
leAmountsIsSignificant

text

Wyjaśnienie faktu, że łączna
wartość bilansowa wartości
firmy lub składników wartości
niematerialnych
o nieokreślonym okresie użyt
kowania przypisanych do
ośrodków wypracowujących
środki pieniężne jest znacząca

Wyjaśnienie faktu, że łączna wartość bilansowa wartości firmy
lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym
okresie użytkowania przypisanych do ośrodka wypracowują
cego środki pieniężne (zespołu ośrodków) jest znacząca
w porÓwnaniu z łączną wartością bilansową wartości firmy
lub składnikÓw aktywÓw o nieokreślonym okresie użytko
wania jednostki. [Zob.: wartość bilansowa [member]; ośrodki
wypracowujące środki pieniężne [member]; wartości niemate
rialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 135

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCarryingA text
mountOfGoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLivesIs
NotSignificant

Wyjaśnienie faktu, że wartość
bilansowa wartości firmy lub
składników wartości niemate
rialnych o nieokreślonym
okresie użytkowania nie jest
znacząca

Wyjaśnienie faktu, że wartość bilansowa wartości firmy lub
składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie
użytkowania przypisanych do ośrodków wypracowujących
środki pieniężne (zespołów ośrodków) nie jest znacząca
w porÓwnaniu z łączną wartością bilansową wartości firmy
lub składników aktywów o nieokreślonym okresie użytko
wania jednostki. [Zob.: wartość bilansowa [member]; ośrodki
wypracowujące środki pieniężne [member]; wartości niemate
rialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 135
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfFactThatEntitysOw text
nersOrOthersHavePowerToAmen
dFinancialStatementsAfterIssue

Wyjaśnienie faktu, że właści
ciele jednostki lub inne osoby
są uprawnione do wprowa
dzania poprawek do sprawo
zdania finansowego już po
jego publikacji

Wyjaśnienie faktu, że właściciele jednostki lub inne osoby są
uprawnione do wprowadzania poprawek do sprawozdania
finansowego już po jego publikacji.

Ujawnianie informacji: MSR 10
paragraf 17

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancia
lInstrumentsWhoseFairValuePre
viouslyCouldNotBeReliablyMea
suredAreDerecognised

text

Wyjaśnienie faktu wyłączenia
instrumentów finansowych,
których wartości godziwej nie
można było uprzednio wiary
godnie ustalić

Wyjaśnienie faktu wyłączenia instrumentów finansowych,
ktÓrych wartości godziwej nie można było uprzednio wiary
godnie ustalić. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 30 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial
StatementsAndCorrespondingFi
guresForPreviousPeriodsHaveBe
enRestatedForChangesInGeneral
PurchasingPowerOfFunctional
Currency

text

Wyjaśnienie faktu, że sprawo
zdania finansowe i dane
porÓwnawcze z ubiegłych
okresÓw zostały przekształ
cone w celu uwzględnienia
zmian w ogÓlnej sile nabyw
czej waluty funkcjonalnej

Wyjaśnienie faktu, że sprawozdania finansowe i dane
porÓwnawcze z ubiegłych okresÓw zostały przekształcone
w celu uwzględnienia zmian w ogÓlnej sile nabywczej waluty
funkcjonalnej oraz że – w konsekwencji tych zmian – są one
wyrażane w jednostkach miary obowiązujących na koniec
okresu sprawozdawczego w sprawozdawczości
hiperinflacyjnej.

Ujawnianie informacji: MSR 29
paragraf 39 pkt a)

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial text
StatementsForPreviousPeriodsNot
Presented

Wyjaśnienie faktu, że sprawo Wyjaśnienie w pierwszym sprawozdaniu finansowym jedno
zdania finansowe za
stki sporządzonym zgodnie z MSSF faktu, że jednostka nie
poprzednie okresy nie zostały prezentowała sprawozdań finansowych za poprzednie okresy.
przedstawione

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 28

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaximu
mAmountOfPaymentForContin
gentConsiderationArrangemen
tsAndIndemnificationAssetsIsUn
limited

Wyjaśnienie faktu, że kwota
Wyjaśnienie faktu, że kwota maksymalnej płatności w przy
maksymalnej płatności w przy padku umÓw dotyczących zapłaty warunkowej i aktywÓw
z tytułu odszkodowania jest nieograniczona.
padku umÓw dotyczących
zapłaty warunkowej
i aktywÓw z tytułu odszko
dowania jest nieograniczona

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt g) ppkt (iii)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfFactThatSharesHa
veNoParValue

text

Wyjaśnienie faktu, że udziały
nie posiadają wartości nomi
nalnej

Wyjaśnienie faktu, że udziały nie posiadają wartości nomi
nalnej. [Zob.: wartość nominalna na jedną akcję]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectO
fAdjustmentsRelatedToBusines
sCombinations

text

Wyjaśnienie skutków finanso
wych korekt, które dotyczą
połączeń jednostek

Wyjaśnienie skutków finansowych korekt ujętych w bieżącym
okresie, które dotyczą połączeń jednostek przeprowadzonych
w okresie lub poprzednich okresach sprawozdawczych. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf 61

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

text

Wyjaśnienie wartości szacun
kowej skutków finansowych
zobowiązań warunkowych

Wyjaśnienie wartości szacunkowej skutków finansowych
zobowiązań warunkowych. [Zob.: zobowiązania warunkowe
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 86 pkt a)

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
DepartureFromIFRS

text

Wyjaśnienie finansowego
wpływu odstępstwa od MSSF

Wyjaśnienie finansowego wpływu odstępstwa od MSSF na
pozycje sprawozdania finansowego, które byłyby przedsta
wiona w przypadku zastosowania się do wymogu.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 20 pkt d)

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
NonadjustingEventAfterReportin
gPeriod

text block

Wyjaśnienie skutków finanso
wych zdarzenia następującego
po zakończeniu okresu spra
wozdawczego niewymagają
cego dokonania korekt [text
block]

Wyjaśnienie oszacowania skutków finansowych zdarzenia
następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego
niewymagającego dokonania korekt albo stwierdzenia, iż
takiego szacunku nie można dokonać.

Ujawnianie informacji: MSR 10
paragraf 21 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfGainOrLossThatRe text
latesToIdentifiableAssetsAcquire
dOrLiabilitiesAssumedInBusines
sCombination

Objaśnienie zysków lub strat,
które dotyczą możliwych do
zidentyfikowania nabytych
aktywów lub zobowiązań
przejętych w ramach
połączenia jednostek i mają
taką wielkość, charakter lub
częstotliwość występowania,
że ich ujawnienie przyczynia
się do lepszego zrozumienia
sprawozdań finansowych
połączonej jednostki.

Objaśnienie zysków lub strat, które dotyczą możliwych do
zidentyfikowania nabytych aktywÓw lub zobowiązań przeję
tych w ramach połączenia jednostek i mają taką wielkość,
charakter lub częstotliwość występowania, że ich ujawnienie
przyczynia się do lepszego zrozumienia sprawozdań finanso
wych połączonej jednostki. [Zob.: połączenia jednostek
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt e)

ifrs-full

ExplanationOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlInSubsidiaryI
sLost

text

Opis pozycji wyniku finanso
wego, w ktÓrej(-ych) ujęto
zysk lub stratę w przypadku
utraty kontroli nad jednostką
zależną

Opis pozycji wyniku finansowego, w ktÓrej(-ych) ujęto zysk
lub stratę (jeżeli nie są przedstawiane oddzielnie) w przypadku
utraty kontroli nad jednostką zależną. [Zob.: jednostki zależne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19 pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffective
nessResultingFromSourcesThatE
mergedInHedgingRelationship

text

Opis nieefektywności zabez
pieczenia wynikającej ze
źródeł, które pojawiły się
w ramach powiązania zabez
pieczającego

Opis nieefektywności zabezpieczenia wynikającej ze źródeł,
które pojawiły się w ramach powiązania zabezpieczającego.
[Zob.: zysk (strata) z tytułu nieefektywności zabezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23E

ifrs-full

ExplanationOfHowAndWhyEnti text
tyHadAndCeasedToHaveFunctio
nalCurrencyForWhichReliableGe
neralPriceIndexIsNotAvailableAn
dNoExchangeabilityWithStableFo
reignCurrencyExists

Wyjaśnienie, w jaki sposÓb
oraz dlaczego jednostka
posiadała, a następnie prze
stała posiadać walutę funkcjo
nalną, w odniesieniu do ktÓrej
wiarygodny ogÓlny indeks
cen nie jest dostępny oraz nie
ma możliwości wymiany
między daną walutą a stabilną
walutą obcą

Wyjaśnienie, w przypadku gdy jednostka posiada walutę
funkcjonalną, która była lub jest walutą gospodarki hiper
inflacyjnej, w jaki sposÓb oraz dlaczego jednostka posiadała,
a następnie przestała posiadać walutę funkcjonalną, w odnie
sieniu do ktÓrej wiarygodny ogÓlny indeks cen nie jest
dostępny oraz nie ma możliwości wymiany między daną
walutą a stabilną walutą obcą.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 31C
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfHowEntityDetermi
nedMeasurementOfInsuranceCon
tractsAtTransitionDate

text

Wyjaśnienie sposobu, w jaki
jednostka określiła wycenę
umów ubezpieczeniowych
w dniu przejścia

Wyjaśnienie sposobu, w jaki jednostka określiła wycenę umów
ubezpieczeniowych w dniu przejścia. [Zob.: umowy ubezpie
czeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 115 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfHowRateRegulato
rIsRelated

text

Wyjaśnienie, w jaki sposÓb
powiązany jest podmiot regu
lujący ceny

Wyjaśnienie, w jaki sposÓb podmiot regulujący ceny jest
powiązany z jednostką. [Zob.: opis tożsamości podmiotu
regulującego (podmiotów regulujących) ceny]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30 pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfHowSignificant
ChangesInGrossCarryingAmoun
tOfFinancialInstrumentsContribu
tedToChangesInLossAllowance

text

Wyjaśnienie sposobu, w jaki znaczne zmiany wartości bilan
Wyjaśnienie sposobu, w jaki
znaczne zmiany wartości
sowej brutto instrumentów finansowych przyczyniły się do
bilansowej brutto instru
zmian w odpisie na oczekiwane straty kredytowe.
mentów finansowych przyczy
niły się do zmian w odpisie na
oczekiwane straty kredytowe

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35I

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOfSatis text
factionOfPerformanceObligation
sRelatesToTypicalTimingOfPay
ment

Wyjaśnienie, w jaki sposÓb
termin wypełnienia zobowi
ązań do wykonania świad
czenia odpowiada zwykle
stosowanemu terminowi płat
ności

Wyjaśnienie, w jaki sposÓb termin wypełnienia zobowiązań
do wykonania świadczenia odpowiada zwykle stosowanemu
terminowi płatności. [Zob.: zobowiązania do wykonania
świadczenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 117

ifrs-full

ExplanationOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedByClassO
fAssetsAndByReportableSegment

Ujawnienie informacji na
temat ujęcia lub odwrócenia
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do ośrodka wypracowującego
środki pieniężne [text block]

Ujawnienie informacji na temat ujęcia lub odwrÓcenia odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do
ośrodka wypracowującego środki pieniężne. [Zob.: odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości; odwrócenie odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt d) ppkt (ii)

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta dokumentacji

Referencje

Wyjaśnienie udziału niezależ
nego rzeczoznawcy w przesza
cowaniu, rzeczowe aktywa
trwałe

Wyjaśnienie, czy niezależny rzeczoznawca został powołany
w odniesieniu do pozycji rzeczowych aktywÓw trwałych
wykazanych w wartościach przeszacowanych. [Zob.: rzeczowe
aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 77 pkt b)

Wyjaśnienie pierwszego zasto Wyjaśnienie pierwszego zastosowania wymogów dotyczących
sowania wymogów dotycz
utraty wartości instrumentów finansowych.
ących utraty wartości instru
mentów finansowych [text
block]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42P

Wyjaśnienie danych wejścio
wych, założeń oraz technik
szacowania wykorzystywa
nych w celu stosowania
wymogÓw dotyczących utraty
wartości [text block]

Wyjaśnienie danych wejściowych, założeń oraz technik
szacowania wykorzystywanych w celu stosowania wymogÓw
dotyczących utraty wartości w odniesieniu do instrumentÓw
finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35G

ifrs-full

ExplanationOfIndependentValu
erUsedForRevaluationProperty
PlantAndEquipment

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplicationO text block
fImpairmentRequirementsForFi
nancialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssumption
sAndEstimationTechniquesUsed
ToApplyImpairmentRequiremen
tsExplanatory

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinanceIn text
comeExpenses

Wyjaśnienie przychodów
(kosztów) finansowych
z tytułu ubezpieczenia

Wyjaśnienie łącznej kwoty przychodów (kosztów) finanso
wych z tytułu ubezpieczenia w danym okresie sprawozdaw
czym. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpie
czenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 110 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfInterestRevenueRe
portedNetOfInterestExpense

Wyjaśnienie zaprezentowa
nych przychodów z tytułu
odsetek pomniejszonych
o koszty z tytułu odsetek

Wyjaśnienie, że jednostka zaprezentowała przychody segmentu
z tytułu odsetek pomniejszone o koszty z tytułu odsetek.
[Zob.: koszty z tytułu odsetek]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23

text block

text

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 523

Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Wyjaśnienie transakcji inwe
stycyjnych i finansowych,
ktÓre nie wymagają posługi
wania się środkami pienięż
nymi lub ekwiwalentami
środków pieniężnych

Wyjaśnienie odpowiednich informacji dotyczących transakcji
inwestycyjnych i finansowych, ktÓre nie wymagają posługi
wania się środkami pieniężnymi lub ekwiwalentami środków
pieniężnych.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 43

Wyjaśnienie udziału niezależ
nego rzeczoznawcy w przesza
cowaniu, aktywa z tytułu
prawa do użytkowania

Wyjaśnienie, czy niezależny rzeczoznawca został powołany
w odniesieniu do aktywÓw z tytułu prawa do użytkowania
wykazanych w wartościach przeszacowanych. [Zob.: aktywa
z tytułu prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 57

ExplanationOfInvestingAndFinan
cingTransactionsNotRequireU
seOfCashOrCashEquivalents

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementOfInde text
pendentValuerInRevaluationRig
htofuseAssets

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRepurcha
sesAndRepaymentsOfDebtAndE
quitySecurities

text

Wyjaśnienie emisji, wykupu
i spłaty dłużnych i kapitało
wych papierÓw wartościo
wych

Wyjaśnienie emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych
papierÓw wartościowych.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt e)

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesOfAs
setsAffectedByImpairmentLosse
sOrReversalsOfImpairmentLosses

text

Wyjaśnienie głównych klas
aktywów, do których odnosiły
się odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości lub na
które odwrócenie tych
odpisów aktualizujących
wywarło wpływ

Wyjaśnienie głównych klas aktywów, do których odnosiły się
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości lub na które
odwrócenie tych odpisów aktualizujących wywarło wpływ.
[Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 131 pkt a)

ifrs-full

ExplanationOfMainEventsAndCir text
cumstancesThatLedToRecognitio
nOfImpairmentLossesAndRever
salsOfImpairmentLosses

Wyjaśnienie najważniejszych
zdarzeń i okoliczności, które
doprowadziły do ujęcia
i odwrÓcenia odpisÓw aktua
lizujących z tytułu utraty
wartości

Wyjaśnienie najważniejszych zdarzeń i okoliczności, które
doprowadziły do ujęcia i odwrÓcenia odpisÓw aktualizuj
ących z tytułu utraty wartości. [Zob.: odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 131 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 130
pkt a)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 524

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfManagementJudge
mentsInApplyingEntitysAccoun
tingPoliciesWithSignificantEffec
tOnRecognisedAmounts

text

Wyjaśnienie subiektywnych
ocen kierownictwa w stoso
waniu zasad (polityki) rachun
kowości jednostki, które mają
istotny wpływ na ujęte kwoty

Wyjaśnienie subiektywnych ocen – poza tymi, które dotyczą
szacunków – których dokonało kierownictwo w procesie
stosowania zasad (polityki) rachunkowości jednostki, a ktÓre
mają najbardziej istotny wpływ na kwoty ujęte w sprawoz
daniu finansowym.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 122

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEventsSub
sequentToEndOfInterimPeriod
ThatHaveNotBeenReflected

text

Wyjaśnienie zdarzeń następuj
ących po zakończeniu okresu
śródrocznego, które nie zostały
uwzględnione

Wyjaśnienie zdarzeń następujących po zakończeniu okresu
śródrocznego, które nie zostały uwzględnione w raporcie
finansowym za dany okres śródroczny.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt h)

ifrs-full

ExplanationOfMeasurementBase
sUsedInPreparingFinancialState
ments

text block

Wyjaśnienie zasad wyceny
Wyjaśnienie zasady (zasad) wyceny zastosowanej (zastosowa Ujawnianie informacji: MSR 1
zastosowanych przy sporz
nych) przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
paragraf 117 pkt a)
ądzaniu sprawozdania finanso
wego [text block]

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainPara
text block
metersAndAssumptionsUnderlyin
gInformationProvidedSensitivi
tyAnalysisOtherThanSpecifiedIn
Paragraph128aOfIFRS17Explana
tory

Wyjaśnienie metody, głów
nych parametrów i założeń
związanych z udostępnionymi
informacjami, analiza wrażli
wości inna niż określona
w paragrafie 128 pkt a) MSSF
17 [text block]

Wyjaśnienie metody, głównych parametrów i założeń związa Ujawnianie informacji: MSSF 17
nych z informacjami udostępnionymi do celów analizy wraż paragraf 129 pkt a) – wejście
liwości innej niż określona w paragrafie 128 pkt a) MSSF 17. w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfMethodsUsedToDe text
termineInsuranceFinanceIncome
ExpensesRecognisedInProfitOr
Loss

Wyjaśnienie metod zastoso
wanych w celu ustalenia
przychodÓw (kosztÓw) finan
sowych z tytułu ubezpieczenia
ujętych w wyniku finansowym

Wyjaśnienie metod zastosowanych w celu ustalenia przy
chodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu ubezpieczenia
ujętych w wyniku finansowym. [Zob.: przychody (koszty)
finansowe z tytułu ubezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 118 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ExplanationOfModificationsModi text
fiedSharebasedPaymentArrange
ments

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAdjus
tmentsToAmountsPreviouslyPre
sentedInDiscontinuedOperations

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAmoun
tOfChangesInEstimatesOfAmoun
tsReportedInPriorInterimPeriod
sOrPriorFinancialYears

Etykieta dokumentacji

Referencje

Uzasadnienie modyfikacji,
zmodyfikowane umowy
dotyczące płatności w formie
akcji

Uzasadnienie modyfikacji w odniesieniu do umÓw dotycz
ących płatności w formie akcji. [Zob.: umowa dotycząca
płatności w formie akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt c) ppkt (i)

text

Wyjaśnienie charakteru
i korekt wielkości wcześniej
prezentowanych w ramach
działalności zaniechanej

Wyjaśnienie rodzaju i kwot korekt ujętych w bieżącym okre Ujawnianie informacji: MSSF 5
sie, dotyczących wielkości wcześniej prezentowanych
paragraf 35
w ramach działalności zaniechanej, które są bezpośrednio
związane ze zbyciem działalności zaniechanej w poprzednim
okresie. Korekty takie mogą wystąpić w następujących
okolicznościach: a) poznano wynik kwestii niepewnych, które
wynikały z warunkÓw transakcji zbycia, takich jak korekta
ceny nabycia i kwestie rozliczenia rekompensaty z nabywcą;
b) poznano wynik kwestii niepewnych, które wynikają i są
bezpośrednio związane z działalnością elementu jednostki
gospodarczej sprzed transakcji jego zbycia, takie jak spoczy
wające na sprzedawcy zobowiązania z tytułu ochrony środo
wiska lub gwarancji na produkty; oraz c) rozliczono zobowi
ązania z tytułu programÓw świadczeń pracowniczych, przy
założeniu, że rozliczenie to jest bezpośrednio związane
z transakcją zbycia. [Zob.: działalność zaniechana [member]]

text

Wyjaśnienie rodzaju oraz kwot
zmian wartości szacunkowych
kwot, które były prezentowane
w poprzednich okresach śród
rocznych lub w poprzednich
latach obrotowych

Wyjaśnienie rodzaju oraz kwot zmian wartości szacunkowych Ujawnianie informacji: MSR 34
kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śród paragraf 16 A pkt d)
rocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmian wartości
szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich
latach obrotowych, ujętych w śrÓdrocznym raporcie finan
sowym jednostki.
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ifrs-full

Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfNatureAndAmoun text
tOfItemsAffectingAssetsLiabilitie
sEquityNetIncomeOrCashFlow
sThatAreUnusualBecauseOfTheir
NatureSizeOrIncidence

Wyjaśnienie rodzaju oraz kwot
pozycji wpływających na
aktywa, zobowiązania, kapitał
własny, zysk netto lub prze
pływy pieniężne, które są
nietypowe ze względu na ich
rodzaj, wielkość lub częstotli
wość

Wyjaśnienie rodzaju oraz kwot pozycji wpływających na
aktywa, zobowiązania, kapitał własny, zysk netto lub prze
pływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
wielkość lub częstotliwość.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt c)

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAmoun
tOfSignificantTransactions

Wyjaśnienie istoty i kwoty
znaczących transakcji

Wyjaśnienie istoty i kwoty indywidualnie znaczących trans
akcji z rządem, ktÓry sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad
jednostką sprawozdawczą lub wywiera na nią znaczący wpływ,
oraz z jednostkami, ktÓre są pod kontrolą, współkontrolą lub
znaczącym wpływem tego rządu.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 26 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fObligationsToAcquireOrBuildI
temsOfPropertyPlantAndEquip
ment

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu
zobowiązań do nabycia lub
budowy rzeczowych aktywów
trwałych

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu (np. odpowiednio ilość, czas
trwania lub kwota) zobowiązań do nabycia lub budowy
rzeczowych aktywów trwałych w umowach na usługi
koncesjonowane. [Zob.: umowy na usługi koncesjonowane
[member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt c) ppkt (iii)

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fObligationsToDeliverOrRig
htsToReceiveSpecifiedAssetsA
tEndOfConcessionPeriod

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu
zobowiązań do dostarczania
lub prawa otrzymywania
określonych aktywów po
zakończeniu okresu koncesji

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu (np. odpowiednio ilość, czas
trwania lub kwota) zobowiązań do dostarczania lub prawa
otrzymywania określonych aktywów po zakończeniu okresu
koncesji w umowach na usługi koncesjonowane. [Zob.:
umowy na usługi koncesjonowane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt c) ppkt (iv)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fObligationsToProvideOrRig
htsToExpectProvisionOfServices

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu
zobowiązań do świadczenia
lub prawa do otrzymywania
usług

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu (np. odpowiednio ilość, czas
trwania lub kwota) zobowiązań do świadczenia lub prawa do
otrzymywania usług w umowach na usługi koncesjonowane.
[Zob.: umowy na usługi koncesjonowane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt c)

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fOtherRightsAndObligations

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu
innych praw i zobowiązań

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu (np. odpowiednio ilość, czas
trwania lub kwota) praw i zobowiązań w umowach na usługi
koncesjonowane, ktÓrych jednostka nie ujawnia oddzielnie.
[Zob.: umowy na usługi koncesjonowane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt c) ppkt (vi)

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fRenewalAndTerminationOptions

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu
opcji odnowienia lub zakoń
czenia koncesji

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu (np. odpowiednio ilość, czas
trwania lub kwota) opcji odnowienia lub zakończenia koncesji
w umowach na usługi koncesjonowane. [Zob.: umowy na
usługi koncesjonowane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt c) ppkt (v)

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExten
tOfRightsToUseSpecifiedAssets

Wyjaśnienie rodzaju i zakresu Wyjaśnienie rodzaju i zakresu (np. odpowiednio ilość, czas
praw do użytkowania określo trwania lub kwota) praw do użytkowania określonych
nych aktywów
aktywów w umowach na usługi koncesjonowane. [Zob.:
umowy na usługi koncesjonowane [member]]

text

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt c) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Wyjaśnienie charakteru
wymogu w MSSF i stwierdze
nia, że wymóg stoi w sprzecz
ności z celem sprawozdania
finansowego określonym
w Założeniach koncepcyjnych

Wyjaśnienie nazwy danego MSSF, charakteru wymogu
i powodu, dla ktÓrego kierownictwo stwierdziło, że zastoso
wanie się do danego wymogu wprowadzałoby w danych
okolicznościach w błąd, powodując, że sprawozdanie finan
sowe nie spełniłoby swojego celu określonego w Założeniach
koncepcyjnych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 23 pkt a)

Wyjaśnienie powodu, dla którego uzyskane od klientów
zewnętrznych przychody z tytułu każdego produktu i usługi
lub każdej grupy podobnych produktów i usług nie zostały
zaprezentowane (na przykład, jeżeli koszt uzyskania tych
informacji jest nadmierny). [Zob.: produkty i usługi [member];
przychody]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 32, ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 33

ExplanationOfNatureOfRequire
mentInIFRSAndConclusionWhy
RequirementIsInConflictWithFair
Presentation

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInforma text
tionNotAvailableAndDevelopmen
tCostExcessive

Wyjaśnienie powodu, dla
którego uzyskane od klientów
zewnętrznych przychody
z tytułu każdego produktu
i usługi lub każdej grupy
podobnych produktów i usług
nie zostały zaprezentowane

ifrs-full

ExplanationOfNotAppliedNew
StandardsOrInterpretations

Wyjaśnienie dotyczące
Wyjaśnienie faktu, że jednostka nie zastosowała nowego
nowych standardÓw lub inter MSSF, który został już opublikowany, ale nie wszedł jeszcze
pretacji, ktÓrych nie zastoso w życie.
wano

ifrs-full

ExplanationOfObjectiveOfMetho text
dUsedAndLimitationsThatMayRe
sultInInformationProvidedSensiti
vityAnalysisOtherThanSpecifie
dInParagraph128aOfIFRS17

text

Wyjaśnienie celu stosowanej
metody oraz ograniczeń, które
mogą skutkować udostępnie
niem informacji, analiza wraż
liwości inna niż określona
w paragrafie 128 pkt a) MSSF
17

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 30 pkt a)

Wyjaśnienie celu stosowanej metody oraz wszelkich ograni
Ujawnianie informacji: MSSF 17
czeń, które mogą skutkować udostępnieniem informacji do
paragraf 129 pkt b) – wejście
celów analizy wrażliwości innej niż analiza określona w para w życie: 01.01.2021
grafie 128 pkt a) MSSF 17.
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ifrs-full

Referencje

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfPeriodOverWhich
ManagementHasProjectedCashF
lows

text

Wyjaśnienie dotyczące okresu
czasu, na jaki kierownictwo
opracowało prognozy prze
pływów pieniężnych

Wyjaśnienie dotyczące okresu czasu, na jaki kierownictwo
opracowało prognozy przepływów pieniężnych na podstawie
zatwierdzonych przez nie budżetów/prognoz finansowych,
w tym – jeżeli w stosunku do ośrodka wypracowującego
środki pieniężne (zespołu ośrodków) stosuje się okres dłuższy
niż pięć lat – podanie powodów uzasadniających zastosowanie
dłuższego okresu. [Zob.: ośrodki wypracowujące środki
pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt d) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfReim
bursementContingentLiabilities

text

Wyjaśnienie dotyczące możli
wości uzyskania zwrotów,
zobowiązania warunkowe

Wyjaśnienie dotyczące możliwości uzyskania zwrotów od
strony trzeciej z tytułu wydatkÓw służących do rozliczenia
zobowiązań warunkowych. [Zob.: zobowiązania warunkowe
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 86 pkt c)

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfReim
bursementContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Wyjaśnienie dotyczące możli
wości uzyskania zwrotów,
zobowiązania warunkowe
w przypadku połączenia
jednostek gospodarczych

Wyjaśnienie dotyczące możliwości uzyskania zwrotów od
strony trzeciej z tytułu wydatkÓw służących do rozliczenia
zobowiązań warunkowych ujętych w połączeniu jednostek
gospodarczych. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member];
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j) ppkt (i)

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDisc text
losureOfInformationRegardin
gContingentAsset

Wyjaśnienie dotyczące ogól
nego charakteru sporu i przy
czyny nieujawnienia infor
macji na temat składnika
aktywÓw warunkowych

Wyjaśnienie dotyczące ogólnego charakteru sporu z innymi
stronami, ktÓrego przedmiotem jest składnik aktywÓw
warunkowych, oraz faktu i przyczyny nieujawnienia wyma
ganych informacji dotyczących możliwego składnika aktywów,
który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych oraz którego
istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie
wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości
niepewnych przyszłych zdarzeń, na które jednostka nie ma
w pełni wpływu.

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 92
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfReasonForNonDisc text
losureOfInformationRegardin
gContingentLiability

Wyjaśnienie dotyczące ogól
nego charakteru sporu i przy
czyny nieujawnienia infor
macji na temat zobowiązania
warunkowego

Wyjaśnienie dotyczące ogólnego charakteru sporu z innymi
stronami, ktÓrego przedmiotem jest zobowiązanie warunkowe,
oraz faktu i przyczyny nieujawnienia przez jednostkę infor
macji dotyczącej zobowiązania warunkowego. [Zob.: zobowi
ązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 92

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDisc text
losureOfInformationRegardin
gProvision

Wyjaśnienie dotyczące ogól
nego charakteru sporu i przy
czyny nieujawnienia infor
macji na temat rezerwy

Wyjaśnienie dotyczące ogólnego charakteru sporu z innymi
stronami, ktÓrego przedmiotem jest rezerwa, oraz faktu
i przyczyny nieujawnienia przez jednostkę informacji
dotyczącej rezerwy. [Zob.: rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 92

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForChange text
sInLossAllowanceForFinancialIn
struments

Wyjaśnienie przyczyn zmian
w odpisie na oczekiwane
straty kredytowe związane
z instrumentami finansowymi

Wyjaśnienie przyczyn zmian w odpisie na oczekiwane straty
kredytowe związane z instrumentami finansowymi, ktÓre
mogą obejmować a) skład portfela; b) wolumen zakupionych
lub powstałych instrumentów finansowych; oraz c) rozmiar
oczekiwanych strat kredytowych.

Przykład: MSSF 7 paragraf B8D

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForSignifi
cantChangesInFinancialStatemen
tLineItemsDueToApplicationO
fIFRS15

Wyjaśnienie przyczyn istot
nych zmian w pozycjach
sprawozdania finansowego
w wyniku zastosowania MSSF
15

Wyjaśnienie przyczyn istotnych zmian w pozycjach sprawo
zdania finansowego w wyniku zastosowania MSSF 15.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf C8 pkt b)

text
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfReasonsWhyEnti
tyElectedToApplyIFRSsAsIfIt
HadNeverStoppedApplyingIFRSs

text

Wyjaśnienie powodów, dla
których jednostka postanowiła
stosować MSSF tak, jakby
nigdy nie zaprzestała stoso
wania MSSF

Wyjaśnienie powodów, dla których jednostka, która zastoso
wała MSSF w poprzednim okresie sprawozdawczym, ale
ktÓrej ostatni poprzedni roczny raport finansowy nie zawierał
wyraźnego i bezwarunkowego stwierdzenia o zgodności
z MSSF, postanowiła stosować MSSF tak, jakby nigdy nie
zaprzestała stosowania MSSF.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 23B

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIsIm
practicableToDetermineAmoun
tsForCorrectionRelatedToPriorPe
riodErrors

text

Wyjaśnienie przyczyny, dla
której ustalenie kwoty korekty
dotyczącej błędów poprzed
nich okresów jest niewyko
nalne w praktyce

Wyjaśnienie przyczyny, dla której ustalenie kwoty korekty
dotyczącej błędów poprzednich okresów jest niewykonalne
w praktyce.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt d)

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIsIm
practicableToDetermineAmoun
tsOfAdjustmentsRelatedToChan
geInAccountingPolicy

text

Wyjaśnienie przyczyny, dla
której ustalenie kwot korekty
dotyczącej zmiany zasad
(polityki) rachunkowości jest
niewykonalne w praktyce

Wyjaśnienie przyczyny, dla której ustalenie kwot korekty
dotyczącej zmian zasad (polityki) rachunkowości jest niewy
konalne w praktyce.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt h), ujawnianie
informacji: MSR 8 paragraf 29 pkt
e)

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBet
weenAmountsPayableOnDeman
dThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17AndCarryingA
mountOfRelatedGroupsOfCon
tracts

text

Wyjaśnienie związku między
kwotami płatnymi na żądanie
wynikającymi z umÓw obję
tych zakresem MSSF 17
a wartością bilansową powi
ązanych grup umów

Wyjaśnienie związku między kwotami płatnymi na żądanie
wynikającymi z umÓw objętych zakresem MSSF 17
a wartością bilansową powiązanych grup umów.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 132 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 532

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Wyjaśnienie związku między
przychodami (kosztami) finan
sowymi z tytułu ubezpieczenia
a zyskiem inwestycyjnym
z aktywÓw

Wyjaśnienie związku między przychodami (kosztami) finan
sowymi z tytułu ubezpieczenia a zyskiem inwestycyjnym
z aktywÓw, aby umożliwić użytkownikom sprawozdania
finansowego jednostki ocenienie źródeł przychodów lub
kosztów finansowych ujętych w wyniku finansowym oraz
w innych całkowitych dochodach. [Zob.: przychody (koszty)
finansowe z tytułu ubezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 110 – wejście w życie:
01.01.2021

ExplanationOfRelationshipBet
weenInsuranceFinanceIncomeEx
pensesAndInvestmentReturnO
nAssets

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBetwe text
enSensitivitiesToChangesInRis
kExposuresArisingFromInsurance
ContractsAndFromFinancialAsset
sHeld

Wyjaśnienie związku między
wrażliwością na zmiany
ekspozycji na ryzyko wyni
kające z umÓw ubezpiecze
niowych a wrażliwością
wynikającą z posiadanych
aktywÓw finansowych

Wyjaśnienie związku między wrażliwością na zmiany
ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw ubezpieczeniowych
a wrażliwością wynikającą z aktywÓw finansowych posiada
nych przez jednostkę. [Zob.: umowy ubezpieczeniowe [mem
ber]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipsBet
weenParentsAndEntity

text

Wyjaśnienie dotyczące
związków pomiędzy jednostką
dominującą a jednostkami
zależnymi

Wyjaśnienie dotyczące związków pomiędzy jednostką domi
nującą a jej jednostkami zależnymi. [Zob.: jednostki zależne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 13

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFactorsIn
ReachingDecisionToProvideSup
portThatResultedInControllingUn
consolidatedStructuredEntity

text

Wyjaśnienie dotyczące istot
nych czynników prowadz
ących do podjęcia decyzji
o udzieleniu wsparcia, ktÓre
skutkowało objęciem kontroli
nad jednostką strukturyzowaną
niepodlegającą konsolidacji

Wyjaśnienie istotnych czynników prowadzących do podjęcia
Ujawnianie informacji: MSSF 12
przez jednostkę inwestycyjną lub którąkolwiek z jej nieskon paragraf 19G
solidowanych jednostek zależnych decyzji o udzieleniu, nie
mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego
lub innego wsparcia nieskonsolidowanej, strukturyzowanej
jednostce, której jednostka inwestycyjna nie kontrolowała,
ktÓre to wsparcie skutkowało objęciem kontroli. [Zob.: ujaw
nienie informacji na temat jednostek inwestycyjnych [text
block]; jednostki zależne [member]; jednostki strukturyzowane
niepodlegające konsolidacji [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfRestrictionsOnDis
tributionOfRevaluationSurplusFo
rIntangibleAssets

text

Wyjaśnienie ograniczeń
dotyczących podziału salda
nadwyżki z przeszacowania,
ktÓra odnosi się do wartości
niematerialnych

Wyjaśnienie ograniczeń dotyczących podziału między akcjo
nariuszy/udziałowców salda nadwyżki z przeszacowania, ktÓra
odnosi się do wartości niematerialnych. [Zob.: nadwyżka
z przeszacowania]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 124 pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOnRe
mittanceOfIncomeAndDisposal
ProceedsOfInvestmentProperty

text

Wyjaśnienie ograniczeń reali
zacji korzyści z nieruchomości
inwestycyjnej lub przekazania
przychodu i zysku z tytułu
zbycia nieruchomości inwe
stycyjnej

Wyjaśnienie faktu istnienia ograniczeń realizacji korzyści
z nieruchomości inwestycyjnej lub przekazania przychodu
i zysku z tytułu zbycia nieruchomości inwestycyjnej. [Zob.:
nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt g)

ifrs-full

ExplanationOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccoun
tingExplanatory

text block

Wyjaśnienie strategii
zarządzania ryzykiem
związanej z rachunkowością
zabezpieczeń [text block]

Wyjaśnienie strategii zarządzania ryzykiem związanej
z rachunkowością zabezpieczeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 A

ifrs-full

ExplanationOfSeasonalityOrCycli text
calityOfInterimOperations

Wyjaśnienie sezonowości lub
cykliczności działalności
w okresie śródrocznym

Komentarze objaśniające dotyczące sezonowości lub cyklicz
ności działalności w okresie śródrocznym.

Ujawnianie informacji: MSR 34
paragraf 16 A pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfShareOptionsInSha text
rebasedPaymentArrangement

Opis umowy dotyczącej płat
ności w formie akcji

Opis umowy dotyczącej płatności w formie akcji, ktÓra
istniała w danym okresie sprawozdawczym. [Zob.: umowa
dotycząca płatności w formie akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt a)

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChange text block
sInContractAssetsAndContractLia
bilitiesExplanatory

Wyjaśnienie istotnych zmian
sald aktywÓw oraz zobowi
ązań z tytułu umÓw [text
block]

Wyjaśnienie istotnych zmian sald aktywów oraz zobowiązań
z tytułu umÓw. [Zob.: aktywa z tytułu umÓw; zobowiązania
z tytułu umÓw]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 118
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta dokumentacji

Referencje

Wyjaśnienie dotyczące istot
nych zmian w inwestycji
leasingowej netto w ramach
leasingu finansowego [text
block]

Wyjaśnienie dotyczące istotnych zmian w wartości bilansowej
inwestycji leasingowej netto w ramach leasingu finansowego
[Zob.: inwestycja leasingowa netto w ramach leasingu finan
sowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 93

Etykieta

ExplanationOfSignificantChange
sInNetInvestmentInFinanceLease
Explanatory

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDecrea
text
seInLevelOfGovernmentGrantsFo
rAgriculturalActivity

Wyjaśnienie znaczącego ocze
kiwanego zmniejszenia wyso
kości dotacji rządowych
dotyczących działalności
rolniczej

Wyjaśnienie znaczącego oczekiwanego zmniejszenia wyso
kości dotacji rządowych dotyczących działalności rolniczej.
[Zob.: rząd [member]; dotacje rządowe]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 57 pkt c)

ifrs-full

ExplanationOfSignificantTer
text
msOfServiceConcessionArrange
mentThatMayAffectAmountTi
mingAndCertaintyOfFutureCashF
lows

Wyjaśnienie dotyczące znacz
ących warunków umowy na
usługi koncesjonowane
mogących wpłynąć na wyso
kość, okres i pewność
wystąpienia przyszłych prze
pływów środków pieniężnych

Wyjaśnienie dotyczące znaczących warunków umowy na
usługi koncesjonowane mogących wpłynąć na wysokość, okres
i pewność wystąpienia przyszłych przepływów środków
pieniężnych (np. okres, na jaki zawarto umowę koncesji, daty
zmiany warunków cenowych oraz podstawy zmian warunków
cenowych lub ich renegocjacji). [Zob.: umowy na usługi
koncesjonowane [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCondi
tionsOfOutstandingBalancesFor
RelatedPartyTransaction

text

Wyjaśnienie warunków
związanych z nierozliczonymi
saldami należności z tytułu
transakcji z podmiotem powi
ązanym

Wyjaśnienie warunków związanych z nierozliczonymi saldami
należności z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym.
[Zob.: podmioty powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombination

text

Opis transakcji ujmowanej
odrębnie od nabycia aktywów
i przyjęcia zobowiązań
w ramach połączenia jedno
stek

Opis transakcji ujmowanych odrębnie od nabycia aktywów
i przyjęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt l), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B64
pkt m), ujawnianie informacji:
MSSF 3 paragraf B64 pkt l) ppkt
(i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfTransfersOfCumu
lativeGainOrLossWithinEquityO
fInvestmentsInEquityDesignate
dAsMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

text

Wyjaśnienie dotyczące prze
niesień skumulowanego zysku
lub straty w obrębie kapitału
własnego w odniesieniu do
inwestycji w instrumenty
kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody

Wyjaśnienie dotyczące przeniesień skumulowanego zysku lub
straty w obrębie kapitału własnego w odniesieniu do inwe
stycji w instrumenty kapitałowe wyznaczone przez jednostkę
jako wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 A pkt e)

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAtta
chingToGovernmentAssistance

text

Wyjaśnienie dotyczące
Wyjaśnienie dotyczące niespełnionych warunków oraz innych
niespełnionych warunkÓw
zdarzeń warunkowych związanych z ujętą w sprawozdaniu
oraz innych zdarzeń warunko pomocą rządową. [Zob.: rząd [member]]
wych związanych z pomocą
rządową

Ujawnianie informacji: MSR 20
paragraf 39 pkt c)

ifrs-full

ExplanationOfValueAssignedTo
KeyAssumption

text

Wyjaśnienie dotyczące
wartości przypisanej
kluczowym założeniom

Wyjaśnienie dotyczące wartości przypisanych kluczowym
założeniom, które kierownictwo przyjęło do wyceny wartości
odzyskiwalnej w odniesieniu do ośrodka wypracowującego
środki pieniężne (zespołu ośrodków). [Zob.: ośrodki wypra
cowujące środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt f) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 135 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityExpec
tsToRecogniseRemainingContrac
tualServiceMarginInProfitOrLoss

text

Wyjaśnienie dotyczące tego,
kiedy jednostka spodziewa się
ująć pozostałą marżę dla usług
umownych w wyniku finan
sowym

Wyjaśnienie dotyczące tego, kiedy jednostka spodziewa się
ująć marżę dla usług umownych pozostałą na koniec okresu
sprawozdawczego w wyniku finansowym. [Zob.: marża dla
usług umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 109 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfWhenEntityExpec text
tsToRecogniseTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsAsRevenue

Wyjaśnienie dotyczące tego,
kiedy jednostka spodziewa się
ująć jako przychody cenę
transakcyjną przypisaną do
pozostałych zobowiązań do
wykonania świadczenia

Wyjaśnienie dotyczące tego, kiedy jednostka spodziewa się
ująć jako przychody cenę transakcyjną przypisaną do pozos
tałych zobowiązań do wykonania świadczenia. [Zob.: przy
chody z tytułu umÓw z klientami; cena transakcyjna przypi
sana do pozostałych zobowiązań do wykonania świadczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 120 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAnyConsi
derationFromContractsWithCusto
mersIsNotIncludedInDisclosu
reOfTransactionPriceAllocatedTo
RemainingPerformanceObliga
tions

text

Wyjaśnienie, czy jakiekolwiek
wynagrodzenie z tytułu umÓw
z klientami nie zostało
uwzględnione w ujawnieniu
dotyczącym ceny transakcyjnej
przypisanej do pozostałych
zobowiązań do wykonania
świadczenia

Wyjaśnienie, czy jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu umÓw
z klientami nie zostało uwzględnione w ujawnieniu dotycz
ącym ceny transakcyjnej przypisanej do pozostałych zobowi
ązań do wykonania świadczenia. [Zob.: cena transakcyjna
przypisana do pozostałych zobowiązań do wykonania świad
czenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 122

ifrs-full

ExplanationOfWhetherBreaches
WhichPermittedLenderToDeman
dAcceleratedRepaymentWereRe
mediedOrTermsOfLoansPayable
WereRenegotiatedBeforeFinan
cialStatementsWereAuthorisedFo
rIssue

text

Wyjaśnienie, czy naruszenia,
które uprawniają pożyczko
dawcę do żądania wcześnie
jszej spłaty, usunięto bądź
renegocjowano warunki
pożyczki przed dniem
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego do publikacji

Wyjaśnienie, czy naruszenia warunków pożyczki, które
uprawniają pożyczkodawcę do żądania wcześniejszej spłaty,
usunięto bądź renegocjowano warunki pożyczki przed dniem
zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 19

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntityApp
liesExemptionInIAS2425

text

Wyjaśnienie, czy jednostka
stosuje zwolnienie przewi
dziane w MSR 24 paragraf 25

Wyjaśnienie, czy jednostka stosuje zwolnienie przewidziane
w MSR 24 paragraf 25.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 26
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Wyjaśnienie, czy jednostka jest zobowiązana do zwrotu
zabezpieczenia sprzedanego lub obciążonego innym zastawem
w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właści
ciela przedmiotu zabezpieczenia.

Referencje

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntityHa
text
sObligationToReturnCollateralSol
dOrRepledged

Wyjaśnienie, czy jednostka
jest zobowiązana do zwrotu
zabezpieczenia sprzedanego
lub obciążonego innym
zastawem w przypadku reali
zacji wszelkich obowiązków
przez właściciela przedmiotu
zabezpieczenia

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 15 pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfWhetherParticipan
tsContributeToRetirementBenefit
Plan

text

Wyjaśnienie, czy uczestnicy
Wyjaśnienie, czy uczestnicy wpłacają składki na rzecz
wpłacają składki na rzecz
programów świadczeń emerytalnych.
programu świadczeń emerytal
nych

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPractica
lExpedientIsAppliedForDisclosu
reOfTransactionPriceAllocatedTo
RemainingPerformanceObliga
tions

text

Wyjaśnienie, czy zastosowano
praktyczne rozwiązanie
w odniesieniu do ujawnienia
ceny transakcyjnej przypisanej
do pozostałych zobowiązań do
wykonania świadczenia

Wyjaśnienie, czy zastosowano praktyczne rozwiązanie
w odniesieniu do ujawnienia ceny transakcyjnej przypisanej do
pozostałych zobowiązań do wykonania świadczenia. [Zob.:
cena transakcyjna przypisana do pozostałych zobowiązań do
wykonania świadczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 122

ifrs-full

ExplanationOfWhyEntityCameTo text
DifferentConclusionsInNewAsses
smentApplyingPara
graphs412aOr412AaOfIFRS9At
DateOfInitialApplicationO
fIFRS17

Wyjaśnienie, dlaczego
jednostka doszła do innych
wnioskÓw przy nowej ocenie,
stosując przepisy paragrafu
4.1.2. pkt a) lub 4.1.2 A pkt a)
MSSF 9 na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 17

Wyjaśnienie, dlaczego jednostka doszła do innych wniosków
przy nowej ocenie, stosując przepisy paragrafu 4.1.2. pkt a)
lub 4.1.2 A pkt a) MSSF 9 na dzień pierwszego zastosowania
MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C33 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 36 pkt d)
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Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationOfWhyFairValueCan text
notBeReliablyMeasuredForInves
tmentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairValu
eModel

Wyjaśnienie, dlaczego
wartości godziwej nie można
wiarygodnie ustalić dla nieru
chomości inwestycyjnych,
w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia lub zgodnie
z MSSF 16 w modelu
wartości godziwej

Wyjaśnienie, dlaczego wartości godziwej nie można wiary
godnie ustalić dla nieruchomości inwestycyjnych, gdy
jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne w cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia lub zgodnie z MSSF 16
w ramach modelu wartości godziwej. [Zob.: w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia lub zgodnie z MSSF 16 w modelu
wartości godziwej [member]; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsUsed
ToRecogniseRevenueProvideFait
hfulDepictionOfTransferOfGood
sOrServices

text

Wyjaśnienie, dlaczego metody
stosowane do ujęcia przy
chodów zapewniają rzetelny
obraz przekazania dóbr lub
usług

Wyjaśnienie, dlaczego metody stosowane do ujęcia przy
chodów z tytułu umÓw z klientami zapewniają rzetelny obraz
przekazania dÓbr lub usług. [Zob.: przychody z tytułu umÓw
z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 124 pkt b)

ifrs-full

ExplanationOrCrossReferencesTo text
InterimFinancialStatementDisclo
suresForFirsttimeAdopter

Wyjaśnienie dotyczące
odesłania do ujawnienia infor
macji na temat śródrocznego
raportu finansowego jednostki
stosującej MSSF po raz
pierwszy

Wyjaśnienie dotyczące odesłania do innych opublikowanych
dokumentów zawierających informacje istotne dla zrozumienia
bieżącego okresu śródrocznego jednostki, jeżeli stosuje MSSF
po raz pierwszy.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 33

ifrs-full

ExplanationWhenGreatestTransfe
rActivityTookPlace

Wyjaśnienie, kiedy miała
miejsce największa część
przeniesień

Wyjaśnienie, kiedy miała miejsce największa część przeniesień
w trakcie okresu sprawozdawczego (na przykład w ciągu
ostatnich pięciu dni przed końcem okresu sprawozdawczego),
w ktÓrym całkowita kwota przychodÓw z przeniesień (które
kwalifikują się do wyłączenia) nie jest równomiernie rozłożona
(na przykład jeżeli znaczna część przeniesień przypada na
ostatnie dni okresu sprawozdawczego).

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42G pkt c) ppkt (i)

text
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ExplanationWhichDisclosuresCo
uldNotBeMadeAndReason
sWhyTheyCannotBeMadeIfInitia
lAccountingForBusinessCombina
tionIsIncomplete

text

Wyjaśnienie, jakie ujawnienia
informacji nie mogą być
dokonane oraz przyczyny tego
stanu rzeczy, jeżeli
początkowe rozliczenie
połączenia jednostek jest
niekompletne w momencie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego do publikacji.

Wyjaśnienie, jakie ujawnienia informacji nie mogą być doko Ujawnianie informacji: MSSF 3
nane oraz przyczyny tego stanu rzeczy, jeżeli początkowe
paragraf B66
rozliczenie połączenia jednostek jest niekompletne
w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego do
publikacji. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueBeco
mesReliableForBiologicalAsset
sPreviouslyMeasuredAtCost

text

Wyjaśnienie przyczyn, dla
których stało się możliwe
wiarygodne ustalenie wartości
godziwej aktywÓw biologicz
nych wcześniej wycenionych
w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia

Wyjaśnienie przyczyn, dla których stało się możliwe wiary
godne ustalenie wartości godziwej aktywów biologicznych
wcześniej wycenionych w cenie nabycia lub koszcie wytwo
rzenia, pomniejszonych o umorzenie oraz zakumulowane
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. [Zob.: w cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia [member]; aktywa biolo
giczne; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 56 pkt b)

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCannot text
BeReliablyMeasuredForBiologica
lAssetsAtCost

Wyjaśnienie przyczyn braku
możliwości wiarygodnego
ustalenia wartości godziwej
aktywów biologicznych,
według ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia

Wyjaśnienie przyczyn braku możliwości wiarygodnego usta
lenia wartości godziwej aktywów biologicznych wycenionych
według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych
o umorzenie oraz zakumulowane odpisy z tytułu utraty
wartości. [Zob.: aktywa biologiczne; odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt b)

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCannot text
BeReliablyMeasuredForInves
tmentPropertyCostModel

Wyjaśnienie, dlaczego
wartości godziwej nie można
wiarygodnie ustalić dla nieru
chomości inwestycyjnych,
model ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia

Wyjaśnienie, dlaczego wartości godziwej nie można wiary
godnie ustalić dla nieruchomości inwestycyjnych wycenionych
zgodnie z modelem ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
[Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 79 pkt e) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ExplanationWhyFinancialState
mentsNotPreparedOnGoingCon
cernBasis

text

Wyjaśnienie powodu, dla
którego założenia o konty
nuacji działalności przez
jednostkę nie uznaje się za
zasadne

Wyjaśnienie powodu, dla którego założenia o kontynuacji
działalności przez jednostkę nie uznaje się za zasadne.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 25

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAsset
sMember

member

Aktywa z tytułu poszukiwania
i oceny zasobÓw mineralnych
[member]

Element ten oznacza nakłady na poszukiwanie i ocenę
zasobów mineralnych ujęte jako aktywa zgodnie z zasadami
(polityką) rachunkowości. Nakłady na poszukiwanie i ocenę
zasobów mineralnych to nakłady ponoszone przez jednostkę
w związku z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych,
zanim możliwe jest dowiedzenie technicznej wykonalności
i ekonomicznej zasadności wydobywania zasobów
mineralnych.

Powszechna praktyka: MSR 36
paragraf 127

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X instant,
credit

Ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Kwota ekspozycji na ryzyko kredytowe z tytułu zobowiązań
do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji finansowej. [Zob.:
zobowiązania do udzielenia pożyczki [member]; umowy
gwarancji finansowej [member]; ryzyko kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35I,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35M

ifrs-full

ExposureToRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant

Ekspozycja na ryzyko wyni
kające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Kwota ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 125 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ExpropriationOfMajorAssetsBy
GovernmentMember

member

Konfiskata kluczowych
aktywÓw przez państwo
[member]

Element ten oznacza konfiskatę kluczowych aktywów przez
państwo. [Zob.: rząd [member]]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf IG20C, przykład:
MSSF 7 paragraf 35M, przykład:
MSSF 7 paragraf IG24 pkt a) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ExternalCreditGradesAxis

axis

Zewnętrzne oceny stopnia
ryzyka kredytowego [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

Zewnętrzne oceny stopnia
ryzyka kredytowego [member]

Element ten oznacza oceny stopnia ryzyka kredytowego prze Ujawnianie informacji: MSSF 4
kazane przez agencje ratingu zewnętrznego.
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf IG20C, przykład:
MSSF 7 paragraf 35M, przykład:
MSSF 7 paragraf IG24 pkt a) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMember

member

Faktoring należności [member]

Element ten oznacza transakcje, w ktÓrych jednostka przenosi
swoje należności na rzecz innej strony (faktora).

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntitysRe
portableSegments

text

Opis czynnikÓw przyjętych do
określenia segmentów spra
wozdawczych jednostki

Opis czynnikÓw przyjętych do określenia segmentów spra
Ujawnianie informacji: MSSF 8
wozdawczych jednostki, w tym podstawy systemu organizacji paragraf 22 pkt a)
(na przykład czy kierownictwo zdecydowało się na zorgani
zowanie jednostki w oparciu o kryterium zrÓżnicowanych
produktów i usług, obszarÓw geograficznych, rodzaju środo
wiska regulacyjnego czy kombinacji tych czynników, a także
czy segmenty operacyjne podlegały łączeniu). [Zob.: obszary
geograficzne [member]; segmenty operacyjne [member];
produkty i usługi [member]; segmenty sprawozdawcze [mem
ber]]

Przykład: MSSF 7 paragraf B33
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FairValueAsDeemedCostAxis

axis

Wartość godziwa jako zakła
dany koszt [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldHa
veBeenRecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeIfFinancialAs
setsHadNotBeenReclassified

X duration,
credit

Wartość godziwa zysku (stra
ty), który(-a) zostałby(-aby)
ujęty(-a) w innych całkowi
tych dochodach, gdyby aktywa
finansowe nie zostały
przekwalifikowane.

Wartość godziwa zysku (straty), który(-a) zostałby(-aby)
ujęty(-a) w innych całkowitych dochodach, gdyby aktywa
finansowe nie zostały przekwalifikowane. [Zob.: aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12D pkt b)

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldHa
veBeenRecognisedInProfitOrLos
sIfFinancialAssetsHadNotBeen
ReclassifiedOutOfFairValueThro
ughProfitOrLossAndIntoFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeInitialApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Wartość godziwa zysku (stra
ty), który(-a) zostałby(-aby)
ujęty(-a) w wyniku finanso
wym, gdyby aktywa finansowe
nie zostały przekwalifikowane
z kategorii aktywÓw finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy do kategorii aktywów
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody,
pierwsze zastosowanie MSSF
9.

Wartość godziwa zysku (straty), który(-a) w wyniku przejścia
na MSSF 9 zostałby(-aby) ujęty(-a) w wyniku finansowym,
gdyby aktywa finansowe nie zostały przekwalifikowane
z kategorii aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy do kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42M pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FairValueGainLossThatWouldHa X duration,
veBeenRecognisedInProfitOrLos credit
sOrOtherComprehensiveIncomeIf
FinancialAssetsHadNotBeenRec
lassifiedFirstApplicationOfIFRS9

Wartość godziwa zysku (stra
ty), który(-a) zostałby(-aby)
ujęty(-a) w wyniku finan
sowym lub innych całkowi
tych dochodach, gdyby aktywa
finansowe nie zostały prze
kwalifikowane jako wyceniane
w zamortyzowanym koszcie,
pierwsze zastosowanie MSSF
9

Wartość godziwa zysku (straty), który(-a) w wyniku przejścia
na MSSF 9 zostałby(-aby) ujęty(-a) w wyniku finansowym lub
innych całkowitych dochodach, gdyby aktywa finansowe nie
zostały przekwalifikowane w taki sposÓb, że są one wyce
niane w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42M pkt b)

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldHa X duration,
veBeenRecognisedInProfitOrLos credit
sOrOtherComprehensiveIncomeIf
FinancialLiabilitiesHadNotBeen
ReclassifiedFirstApplicationO
fIFRS9

Wartość godziwa zysku (stra
ty), który(-a) zostałby(-aby)
ujęty(-a) w wyniku finan
sowym lub innych całkowi
tych dochodach, gdyby zobo
wiązania finansowe nie zostały
przekwalifikowane jako wyce
niane w zamortyzowanym
koszcie, pierwsze zastoso
wanie MSSF 9

Wartość godziwa zysku (straty), który(-a) w wyniku przejścia
na MSSF 9 zostałby(-aby) ujęty(-a) w wyniku finansowym lub
innych całkowitych dochodach, gdyby zobowiązania finan
sowe nie zostały przekwalifikowane w taki sposÓb, że są one
wyceniane w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: zobowiązania
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42M pkt b)

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinancia X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfAvailab credit
leforsaleFinancialAssetsNotRe
cognisedInOtherComprehensiveIn
come

Wartość godziwa zysków
(strat) z tytułu aktywÓw
finansowych przeklasyfikowa
nych z kategorii aktywÓw
finansowych dostępnych do
sprzedaży, które nie zostały
ujęte w innych całkowitych
dochodach

Wartość godziwa zysków (strat), które zostałyby ujęte
w innych całkowitych dochodach, gdyby aktywa finansowe
nie zostały przekwalifikowane z kategorii aktywÓw finanso
wych dostępnych do sprzedaży. [Zob.: aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FairValueGainsLossesOnFinancia X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfAvailab credit
leforsaleFinancialAssetsRecogni
sedInOtherComprehensiveIncome

Wartość godziwa zysków
(strat) z tytułu aktywÓw
finansowych przeklasyfiko
wana z kategorii aktywÓw
finansowych dostępnych do
sprzedaży ujętych w innych
całkowitych dochodach

Wartość godziwa zysków (strat), ujęta w innych całkowitych
dochodach z tytułu aktywÓw finansowych przeklasyfikowana
z kategorii aktywÓw finansowych dostępnych do sprzedaży.
[Zob.: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; inne całko
wite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinancia X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfFinancia credit
lAssetsAtFairValueThroughProfi
tOrLossNotRecognisedInProfitOr
Loss

Wartość godziwa zysków
(strat) z tytułu aktywÓw
finansowych przekwalifikowa
nych z kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, które nie
zostały ujęte w wyniku finan
sowym

Wartość godziwa zysków (strat), które zostałyby ujęte
w wyniku finansowym, gdyby aktywa finansowe nie zostały
przekwalifikowane z kategorii aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinancia X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfFinancia credit
lAssetsAtFairValueThroughProfi
tOrLossRecognisedInProfitOrLoss

Wartość godziwa zysków
(strat) z tytułu aktywÓw
finansowych przekwalifikowa
nych z kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy ujętych
w wyniku finansowym

Wartość godziwa zysków (strat) ujętych w wyniku finan
sowym z tytułu aktywÓw finansowych przekwalifikowanych
z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThatWoul
dHaveBeenRecognisedInProfitOr
LossIfFinancialAssetsHadNotBe
enReclassified

Wartość godziwa zysku (stra
ty), który(-a) zostałby(-aby)
ujęty(-a) w wyniku finanso
wym, jeżeli aktywa finansowe
nie zostałyby
przekwalifikowane.

Wartość godziwa zysku (straty), który(-a) zostałby(-aby)
ujęty(-a) w wyniku finansowym, gdyby aktywa finansowe nie
zostały przekwalifikowane. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12D pkt b)

X duration,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FairValueHedgesMember

member

Zabezpieczenia wartości
godziwej [member]

Element ten oznacza zabezpieczenia przed zagrożeniem zmia
nami wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobo
wiązania, lub nieujętego uprawdopodobnionego przyszłego
zobowiązania albo wyodrębnionej części takiego składnika
aktywów, zobowiązania lub nieujętego uprawdopodobnionego
przyszłego zobowiązania, które przypisać można konkretnemu
rodzajowi ryzyka i ktÓre mogłoby wpływać na sprawozdanie
z całkowitych dochodÓw. [Zob.: zabezpieczenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 39
paragraf 86 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24 A,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24C

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Model wartości godziwej
[member]

Element ten oznacza wycenę przy użyciu modelu wartości
godziwej. Wartość godziwa jest ceną, którą otrzymano by za
sprzedaż składnika aktywÓw lub zapłacono by za przenie
sienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na
zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień
wyceny.

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 32 A

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceivables

X instant,
debit

Wartość godziwa nabytych
należności

Wartość godziwa należności nabytych w ramach połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt h) ppkt (i)

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresentin
gContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X instant,
debit

Wartość godziwa aktywów
finansowych stanowiących
utrzymane zaangażowanie
w wyłączonych aktywach
finansowych

Wartość godziwa aktywów finansowych stanowiących utrzy
mane zaangażowanie jednostki w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E pkt b)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 546

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FairValueOfAssociatedFinancial
Liabilities

X instant,
credit

Wartość godziwa powiązanych
zobowiązań finansowych

Wartość godziwa zobowiązań finansowych powiązanych
z przeniesionymi aktywami finansowymi, w przypadku
ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie nastąpiło w całości.
[Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt d)

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedAsMeasuredAtAmortised
Cost

X instant,
debit

Wartość godziwa aktywów
finansowych przekwalifikowa
nych z kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy do kategorii
aktywów finansowych wyce
nianych według kosztu
zamortyzowanego lub według
wartości godziwej przez inne
całkowite dochody.

Wartość godziwa aktywów finansowych przekwalifikowanych
z kategorii aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy do kategorii aktywów
finansowych wycenianych według kosztu zamortyzowanego
lub według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12D pkt a)

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedAsMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Wartość godziwa aktywów
finansowych przekwalifikowa
nych jako wyceniane
w zamortyzowanym koszcie,
pierwsze zastosowanie MSSF
9

Wartość godziwa aktywów finansowych, które w wyniku
przejścia na MSSF 9 przekwalifikowano w taki sposÓb, że są
one wyceniane w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42M pkt a)

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncomeCa
tegoryIntoAmortisedCostCategory

X instant,
debit

Wartość godziwa aktywów
finansowych przeklasyfikowa
nych z kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody do
kategorii aktywów finanso
wych wycenianych według
kosztu zamortyzowanego.

Wartość godziwa aktywów finansowych przeklasyfikowanych
z kategorii składnikÓw wycenianych w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody w taki sposÓb, że są wyceniane
w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12D pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFairValueThroug
hProfitOrLossAndIntoFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeInitialApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Wartość godziwa aktywów
finansowych przeklasyfikowa
nych z kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy do kategorii
aktywów finansowych wyce
nianych według wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody, pierwsze zastoso
wanie MSSF 9.

Wartość godziwa aktywów finansowych, które w wyniku
przejścia na MSSF 9 zostały przeklasyfikowane z kategorii
aktywÓw finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy do kategorii aktywów finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42M pkt a)

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen
X instant,
tOnDiscontinuationOfMeasure
debit
mentAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskAssets

Wartość godziwa instrumentu
finansowego w przypadku
zaprzestania wyceny
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, ponieważ do
zarządzania ryzykiem kredy
towym wykorzystuje się
kredytowy instrument
pochodny, aktywa

Wartość godziwa instrumentu finansowego, ujętego jako
składnik aktywów, w przypadku zaprzestania jego wyceny
w wartości godziwej przez wynik finansowy, ponieważ do
zarządzania ryzykiem kredytowym związanym z tym instru
mentem finansowym wykorzystuje się kredytowy instrument
pochodny. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; instrumenty
pochodne [member]; instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G pkt c)

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen
X instant,
tOnDiscontinuationOfMeasure
credit
mentAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskLiabilities

Wartość godziwa instrumentu
finansowego w przypadku
zaprzestania wyceny
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, ponieważ do
zarządzania ryzykiem kredy
towym wykorzystuje się
kredytowy instrument
pochodny, zobowiązania

Wartość godziwa instrumentu finansowego, ujętego jako
zobowiązanie, w przypadku zaprzestania jego wyceny
w wartości godziwej przez wynik finansowy, ponieważ do
zarządzania ryzykiem kredytowym związanym z tym instru
mentem finansowym wykorzystuje się kredytowy instrument
pochodny. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; instrumenty
pochodne [member]; instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FairValueOfFinancialLiabilities
ReclassifiedAsMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Wartość godziwa zobowiązań
finansowych przeklasyfiko
wane jako wyceniane
w zamortyzowanym koszcie,
pierwsze zastosowanie MSSF
9

Wartość godziwa zobowiązań finansowych, które w wyniku
przejścia na MSSF 9 przeklasyfikowano w taki sposÓb, że są
one wyceniane w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: zobowi
ązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42M pkt a)

ifrs-full

FairValueOfInvestmentInJoin
tVenturesWherePriceQuotation
sPublished

X instant,
debit

Wartość godziwa inwestycji
we wspólnych przedsięwzię
ciach, dla których istnieje cena
notowana na rynku

Wartość godziwa inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach,
jeżeli dla inwestycji istnieje cena notowana na rynku. [Zob.:
wspólne przedsięwzięcia [member]; inwestycje we wspólnych
przedsięwzięciach]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInAsso
ciatesWherePriceQuotationsPub
lished

X instant,
debit

Wartość godziwa inwestycji
w jednostkach stowarzyszo
nych, dla ktÓrych istnieje cena
notowana na rynku

Wartość godziwa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych,
jeżeli dla inwestycji istnieje cena notowana na rynku. [Zob.:
jednostki stowarzyszone [member]; inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInEquity X instant,
InstrumentsDesignatedAsMeasure debit
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

Inwestycje w instrumenty
kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody

Kwota inwestycji w instrumenty kapitałowe, ktÓre jednostka
wyznaczyła jako wyceniane według wartości godziwej przez
inne całkowite dochody. [Zob.: w wartości godziwej [mem
ber]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 A pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 8 pkt
h)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FairValueOfInvestmentsInEquity
InstrumentsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeAtDateOfDerecognition

X instant,
debit

Wartość godziwa inwestycji
w instrumenty kapitałowe
wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody na
dzień zaprzestania ujmowania

Wartość godziwa na dzień zaprzestania ujmowania inwestycji
w instrumenty kapitałowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako
wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: inwestycje w instrumenty kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 B pkt b)

ifrs-full

FairValueOfLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Wartość godziwa zobowiązań
finansowych stanowiących
utrzymane zaangażowanie
w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu

Wartość godziwa zobowiązań finansowych stanowiących
utrzymane zaangażowanie jednostki w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E pkt b)

ifrs-full

X instant,
FairValueOfPropertyPlantAndE
quipmentMateriallyDifferentFrom debit
CarryingAmount

Wartość godziwa rzeczowych
aktywów trwałych różniąca się
w sposÓb istotny od wartości
bilansowej

Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych, o ile rÓżni
się ona w sposÓb istotny od wartości bilansowej. [Zob.:
wartość bilansowa [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 79 pkt d)

ifrs-full

FairValueOfSubsidiariesThatCea
seToBeConsolidatedAsOfDateOf
ChangeOfInvestmentEntityStatus

Wartość godziwa jednostek
zależnych, w przypadku
ktÓrych przestaje być doko
nywana konsolidacja,
począwszy od dnia zmiany
statusu jednostki inwestycyjnej

Wartość godziwa – począwszy od dnia zmiany statusu jedno Ujawnianie informacji: MSSF 12
stki inwestycyjnej – jednostek zależnych, w przypadku
paragraf 9B pkt a)
ktÓrych przestaje być dokonywana konsolidacja. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; ujawnienie informacji na
temat jednostek inwestycyjnych [text block]; jednostki zależne
[member]]

X instant,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RÓżnica między wartością godziwą przeniesionych zobowi
ązań finansowych, w przypadku ktÓrych zaprzestanie ujmo
wania nie nastąpiło w całości, a wartością godziwą powiąza
nych z nimi zobowiązań. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt d)

FairValueOfTransferredFinancia X instant,
lAssetsAssociatedFinancialLiabili debit
tiesThatAreNotDerecognisedIn
TheirEntirety

Wartość godziwa przeniesio
nych aktywÓw finansowych
(powiązanych zobowiązań
finansowych), w przypadku
ktÓrych zaprzestanie ujmo
wania nie nastąpiło w całości

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsAssociatedFinancialLiabili
tiesThatAreNotDerecognisedIn
TheirEntiretyAbstract

Wartość godziwa przeniesio
nych aktywów finansowych
(powiązanych zobowiązań
finansowych), w przypadku
ktÓrych zaprzestanie ujmo
wania nie nastąpiło w całości
[abstract]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsThatAreNotDerecognise
dInTheirEntirety

X instant,
debit

Wartość godziwa przeniesio
nych aktywów finansowych,
w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości

Wartość godziwa przeniesionych aktywów finansowych,
w przypadku ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie nastąpiło
w całości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt d)

ifrs-full

FairValueOfUnderlyingItemsFor
ContractsWithDirectParticipation
Features

X instant,
debit

Wartość godziwa pozycji
bazowych w odniesieniu do
umÓw przewidujących
bezpośrednie udziały
w zyskach

Wartość godziwa pozycji bazowych w odniesieniu do umÓw
przewidujących bezpośrednie udziały w zyskach. [Zob.: opis
składu pozycji bazowych w odniesieniu do umÓw przewi
dujących bezpośrednie udziały w zyskach]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 111 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Koszty z tytułu opłat
i prowizji

Kwota kosztÓw związanych opłatami i prowizjami.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

FeeAndCommissionExpenseAb
stract

Koszty z tytułu opłat
i prowizji [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

Przychody z tytułu opłat
i prowizji

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeAb
stract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
pense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
penseAbstract

Przychody (koszty) z tytułu
opłat i prowizji [abstract]

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinancial X duration,
LiabilitiesNotAtFairValueThroug debit
hProfitOrLoss

Koszty z tytułu opłat wyni
kające ze zobowiązań finanso
wych, które nie są wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAbstract

Przychody i koszty z tytułu
opłat [abstract]

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota przychodÓw związanych opłatami i prowizjami.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

Kwota przychodÓw lub kosztÓw związanych opłatami
i prowizjami.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

Kwoty kosztÓw z tytułu opłat (inne niż kwoty uwzględnione
podczas ustalania efektywnej stopy procentowej) wynikające
ze zobowiązań finansowych, które nie są wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt c) ppkt (i)

Przychody z tytułu opłat
i prowizji [abstract]

X duration,
credit

Przychody (koszty) z tytułu
opłat i prowizji

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 552

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przychody z tytułu opłat
wynikające z aktywÓw finan
sowych, ktÓre nie są wyce
niane w wartości godziwej
przez wynik finansowy

Kwoty przychodÓw z tytułu opłat (inne niż kwoty uwzględ
nione podczas ustalania efektywnej stopy procentowej) wyni
kające z aktywÓw finansowych, ktÓre nie są wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt c) ppkt (i)

FeeIncomeArisingFromFinancia
lAssetsMeasuredAtAmortisedCost

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArisingFrom
X duration,
FinancialAssetsOrFinancialLiabili credit
tiesNotAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

Przychody (koszty) z tytułu
opłat wynikające z aktywÓw
finansowych lub zobowiązań
finansowych, które nie są
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy

Kwoty przychodÓw lub kosztÓw z tytułu opłat (inne niż
kwoty uwzględnione podczas ustalania efektywnej stopy
procentowej) wynikające z aktywÓw finansowych lub zobo
wiązań finansowych, które nie są wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt c) ppkt (i) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArisingFrom
TrustAndFiduciaryActivities

X duration,
credit

Przychody (koszty) z tytułu
opłat wynikające z działalności
powierniczej

Kwoty przychodÓw i kosztÓw z tytułu opłat (inne niż kwoty
uwzględnione podczas ustalania efektywnej stopy procentowej)
wynikające z działalności powierniczej polegającej na utrzy
mywaniu lub inwestowaniu aktywÓw w imieniu osÓb,
powiernikÓw, programÓw świadczeń emerytalnych i innych
instytucji.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

member

Programy określonych świad
czeń emerytalnych oparte na
końcowym wynagrodzeniu
[member]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń
emerytalnych oparte na końcowym wynagrodzeniu. [Zob.:
programy określonych świadczeń emerytalnych [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
b)

X duration,
credit
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinanceCosts

X duration,
debit

Koszty finansowe

Kwota kosztÓw związanych z działalnością finansową
jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt b)

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
credit

Zapłacone koszty finansowe,
zaliczone do działalności
operacyjnej

Wypływy pieniężne na zapłacone koszty finansowe, zaliczone
do działalności operacyjnej. [Zob.: koszty finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 31

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Przychody finansowe

Kwota przychodÓw związanych z odsetkami i inną działal
nością finansową jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Przychody (koszty) finansowe

Kwota przychodÓw lub kosztÓw związanych z odsetkami
i inną działalnością finansową jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossBeforeTax

Kwota przychodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu posiada
nych umÓw reasekuracji wyłączona z wyniku finansowego
i ujęta w innych całkowitych dochodach, przed opodatkowa
niem. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpie
czenia; posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 82 –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji wyłączone
z wyniku finansowego [abs
tract]

X duration,
credit

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji wyłączone
z wyniku finansowego, przed
opodatkowaniem
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji wyłączone
z wyniku finansowego, po
opodatkowaniu

Kwota przychodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu posiada
nych umÓw reasekuracji wyłączona z wyniku finansowego
i ujęta w innych całkowitych dochodach, po opodatkowaniu.
[Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia;
posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 82 –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldRecog
nisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji ujęte w wyniku
finansowym

Kwota przychodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu posiada
nych umÓw reasekuracji ujęta w wyniku finansowym. [Zob.:
przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia; posia
dane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt bc)– wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 82 –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvestmen
tInFinanceLease

X duration,
credit

Przychody finansowe z inwe
stycji leasingowej netto
w ramach leasingu finanso
wego

Kwota przychodÓw finansowych z inwestycji leasingowej
netto w ramach leasingu finansowego. [Zob.: przychody
finansowe; inwestycja leasingowa netto w ramach leasingu
finansowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 90 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
debit

Przychody finansowe otrzy
mane, zaliczane do działal
ności operacyjnej

Wpływ środków pieniężnych z otrzymanych przychodÓw
finansowych, zaliczane do działalności operacyjnej [Zob.:
przychody finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 31
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Należności z tytułu leasingu
finansowego

Kwota należności związanych z leasingiem finansowym.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

FinancialAssets

X instant,
debit

Aktywa finansowe

Kwota aktywÓw mających postać: a) środków pieniężnych; b)
instrumentu kapitałowego innej jednostki; c) umownego prawa
do: (i) otrzymania środków pieniężnych lub innego składnika
aktywów finansowych od innej jednostki; lub (ii) wymiany
aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną
jednostką na potencjalnie korzystnych warunkach; lub d)
kontraktu, ktÓry będzie rozliczony lub może być rozliczony
we własnych instrumentach kapitałowych jednostki i jest: (i)
instrumentem niepochodnym, z ktÓrego wynika lub może
wynikać obowiązek przyjęcia przez jednostkę zmiennej liczby
własnych instrumentÓw kapitałowych; lub (ii) instrumentem
pochodnym, ktÓry będzie rozliczony lub może być rozliczony
w inny sposÓb niż przez wymianę ustalonej kwoty środków
pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych na
ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki.
W tym celu do własnych instrumentÓw kapitałowych jedno
stki nie zalicza się instrumentów finansowych z opcją sprze
daży zakwalifikowanych jako instrumenty kapitałowe jednostki
zgodnie z paragrafami 16 A–16B MSR 32, instrumentÓw
nakładających na jednostkę obowiązek przekazania drugiej
stronie proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki
tylko w przypadku jej likwidacji, ktÓre to instrumenty są
kwalifikowane jako instrumenty kapitałowe zgodnie z paragra
fami 16C–16D MSR 32 oraz instrumentÓw będących
umowami o przyjęcie lub wydanie w przyszłości własnych
instrumentów kapitałowych jednostki. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 25, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35I,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35M, przykład: MSSF 7
paragraf 35N
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsAffectedByAmen X instant,
dmentsToIFRS9ForPrepaymen
debit
tFeaturesWithNegativeCompensa
tionCarryingAmountAfterApplyin
gAmendments

Aktywa finansowe, na ktÓre
miały wpływ zmiany w MSSF
9 w odniesieniu do wcześnie
jszych spłat z ujemną rekom
pensatą, wartość bilansowa po
zastosowaniu zmian

Wartość bilansowa aktywów finansowych, na którą miały
wpływ zmiany w MSSF 9 w odniesieniu do wcześniejszych
spłat z ujemną rekompensatą, po zastosowaniu zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt b)

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByAmen
dmentsToIFRS9ForPrepaymen
tFeaturesWithNegativeCompensa
tionCarryingAmountImmediately
BeforeApplyingAmendments

X instant,
debit

Aktywa finansowe, na ktÓre
miały wpływ zmiany w MSSF
9 w odniesieniu do wcześnie
jszych spłat z ujemną rekom
pensatą, wartość bilansowa
bezpośrednio przed zastoso
waniem zmian

Wartość bilansowa aktywów finansowych, na ktÓrą miały
wpływ zmiany w MSSF 9 w odniesieniu do wcześniejszych
spłat z ujemną rekompensatą, bezpośrednio przed zastosowa
niem zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt a)

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByAmen
dmentsToIFRS9ForPrepaymen
tFeaturesWithNegativeCompensa
tionMeasurementCategoryAfte
rApplyingAmendments

text

Aktywa finansowe, na ktÓre
miały wpływ zmiany w MSSF
9 w odniesieniu do wcześnie
jszych spłat z ujemną rekom
pensatą, kategoria składników
wycenianych po zastosowaniu
zmian

Kategoria składnikÓw wycenianych aktywÓw finansowych, na
ktÓrą miały wpływ zmiany w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą, po zastosowaniu
zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt b)

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByAmen
dmentsToIFRS9ForPrepaymen
tFeaturesWithNegativeCompensa
tionMeasurementCategoryImme
diatelyBeforeApplyingAmen
dments

text

Aktywa finansowe, na ktÓre
miały wpływ zmiany w MSSF
9 w odniesieniu do wcześnie
jszych spłat z ujemną rekom
pensatą, kategoria składnikÓw
wycenianych bezpośrednio
przed zastosowaniem zmian

Kategoria składnikÓw wycenianych aktywÓw finansowych, na
ktÓrą miały wpływ zmiany w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą, bezpośrednio
przed zastosowaniem zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17CarryingAmountAf
terRedesignation

X instant,
debit

Aktywa finansowe, na ktÓre
miała wpływ ponowna klasy
fikacja, na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 17,
wartość bilansowa po
ponownej klasyfikacji

Wartość bilansowa, po ponownej klasyfikacji, aktywów
finansowych, na które miała wpływ ponowna klasyfikacja, na
dzień pierwszego zastosowania MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C32 pkt b) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
X instant,
signationAtDateOfInitialApplica debit
tionOfIFRS17CarryingAmountIm
mediatelyBeforeRedesignation

Aktywa finansowe, na ktÓre
miała wpływ ponowna klasy
fikacja, na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 17,
wartość bilansowa
bezpośrednio przed ponowną
klasyfikacją

Wartość bilansowa, bezpośrednio przed ponowną klasyfikacją,
aktywów finansowych, na które miała wpływ ponowna
klasyfikacja, na dzień pierwszego zastosowania MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C32 pkt b) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryAfterRedesignation

text

Aktywa finansowe, na ktÓre
miała wpływ ponowna klasy
fikacja, na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 17, kate
goria składników wycenianych
po ponownej klasyfikacji

Kategoria składnikÓw wycenianych, po ponownej klasyfikacji,
aktywÓw finansowych, na ktÓre miała wpływ ponowna
klasyfikacja, na dzień pierwszego zastosowania MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C32 pkt b) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
text
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryImmediatelyBeforeRedesigna
tion

Aktywa finansowe, na ktÓre
miała wpływ ponowna klasy
fikacja, na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 17, kate
goria składników wycenianych
bezpośrednio przed ponowną
klasyfikacją

Kategoria składnikÓw wycenianych, bezpośrednio przed
ponowną klasyfikacją, aktywów finansowych, na które miała
wpływ ponowna klasyfikacja, na dzień pierwszego zastoso
wania MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C32 pkt b) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant,
debit

Aktywa finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie

Kwota aktywÓw finansowych wycenianych w zamortyzo
wanym koszcie. Zamortyzowany koszt to kwota, w jakiej
składnik aktywÓw finansowych wycenia się w momencie
początkowego ujęcia, pomniejszona o spłaty kwoty głÓwnej
oraz powiększona lub pomniejszona o ustaloną z zastosowa
niem metody efektywnej stopy procentowej skumulowaną
amortyzację wszelkich różnic pomiędzy tą kwotą początkową
a kwotą w terminie wymagalności, oraz skorygowana
o wszelkie utraty wartości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt f)

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCost
CategoryMember

member

Aktywa finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie,
kategoria [member]

Element ten oznacza kategorię „aktywa finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie”. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt f)

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCos
tMember

member

Aktywa finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie,
klasa [member]

Element ten oznacza klasę „aktywa finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie”. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B2 pkt a)

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Aktywa finansowe, według
wartości godziwej

Wartość godziwa aktywów finansowych. [Zob.: w wartości
godziwej [member]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 25
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsAtFairValu
eMember

member

Aktywa finansowe, według
wartości godziwej, klasa
[member]

Element ten oznacza klasę „aktywa finansowe wyceniane
według wartości godziwej”. [Zob.: aktywa finansowe;
w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B2 pkt a)

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughOtherComprehensiveIncome

X instant,
debit

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: w wartości
godziwej [member]; aktywa finansowe; inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughOtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughOtherComprehensiveIncome
CategoryMember

Element ten oznacza kategorię „aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody”. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody [abs
tract]

member

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody, kate
goria [member]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLoss

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossCategoryMember

X instant,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Kwota aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej, w odniesieniu do ktÓrych zyski (straty) są ujmo
wane w wyniku finansowym. Składnik aktywÓw finansowych
wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy,
chyba że jest wyceniany według kosztu zamortyzowanego lub
według wartości godziwej przez inne całkowite przychody.
Zysk (stratę) na składniku aktywów finansowych, wycenianym
w wartości godziwej ujmuje się w wyniku finansowym, chyba
że składnik lub zobowiązanie jest częścią powiązania zabez
pieczającego, inwestycją w instrument kapitałowy i jednostka
postanowiła wykazywać zyski i straty w innych całkowitych
dochodach lub składnikiem aktywÓw finansowych wyce
nianym w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: w wartości godziwej [member]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

Element ten oznacza kategorię „aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy”. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]

member

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, kategoria
[member]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 561

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossClassifiedAsHel
dForTrading

X instant,
debit

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, zaklasyfiko
wane jako przeznaczone do
obrotu

Kwota aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy, zaklasyfikowanych jako
przeznaczone do obrotu. Składnik aktywÓw finansowych
klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeśli: a) został
nabyty głównie w celu sprzedaży w bliskim terminie; b)
w momencie początkowego ujęcia stanowi część portfela
określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się
łącznie i dla ktÓrych istnieją dowody bieżącego faktycznego
trybu generowania krótkoterminowych zysków; lub c) jest
instrumentem pochodnym (z wyjątkiem instrumentów
pochodnych będących umowami gwarancji finansowej lub
wyznaczonymi i skutecznymi instrumentami zabezpieczający
mi). [Zob.: w wartości godziwej [member]; aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 8 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossClassifiedAsHel
dForTradingCategoryMember

member

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, zaklasyfiko
wane jako przeznaczone do
obrotu, kategoria [member]

Element ten oznacza kategorię „aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, zaklasyfikowane
jako przeznaczone do obrotu”. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossDesignatedAsU
ponInitialRecognition

X instant,
debit

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone
w momencie początkowego
ujęcia albo później

Kwota aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy, które zostały wyznaczone
jako wyceniane w ten sposÓb w momencie początkowego
ujęcia albo później. [Zob.: w wartości godziwej [member];
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 562

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsAtFairValueThro member
ughProfitOrLossDesignatedUponI
nitialRecognitionCategoryMember

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone
w momencie początkowego
ujęcia albo później, kategoria
[member]

Element ten oznacza kategorię „aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, wyznaczone
w momencie początkowego ujęcia albo później”. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone w momencie początkowego
ujęcia albo później]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMandatorilyMea
suredAtFairValue

X instant,
debit

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, obowiąz
kowo wyceniane w wartości
godziwej

Kwota aktywÓw finansowych obowiązkowo wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF
9. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMandatorilyMea
suredAtFairValueCategory
Member

member

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, obowiąz
kowo wyceniane w wartości
godziwej, kategoria [member]

Element ten oznacza kategorię „aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, obowiązkowo
wyceniane w wartości godziwej”. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMeasuredAsSu
chInAccordanceWithExemption
ForReacquisitionOfOwnEquityIn
struments

X instant,
debit

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone
jako takie zgodnie ze zwol
nieniem w odniesieniu do
ponownego przejęcia własnych
instrumentów kapitałowych

Kwota aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy, mierzonych jako takie
zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do ponownego prze
jęcia własnych instrumentów kapitałowych, jak opisano
w paragrafie 33 A MSR 32. [Zob.: aktywa finansowe wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMeasuredAsSu
chInAccordanceWithExemption
ForReacquisitionOfOwnEquityIn
strumentsCategoryMember

member

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone
jako takie zgodnie ze zwol
nieniem w odniesieniu do
ponownego przejęcia własnych
instrumentów kapitałowych,
kategoria [member]

Element ten oznacza aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy, mierzone jako takie zgodnie
ze zwolnieniem w odniesieniu do ponownego przejęcia kate
gorii własnych instrumentów kapitałowych. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy, mierzone jako takie zgodnie ze zwolnieniem
w odniesieniu do ponownego przejęcia własnych instrumentów
kapitałowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMeasuredAsSu
chInAccordanceWithExemption
ForRepurchaseOfOwnFinancial
Liabilities

X instant,
debit

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone
jako takie zgodnie ze zwol
nieniem w odniesieniu do
odkupu własnych zobowiązań
finansowych

Kwota aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy, mierzonych jako takie
zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do odkupu własnych
zobowiązań finansowych, jak opisano w paragrafie 3.3.5
MSSF 9. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMeasuredAsSu
chInAccordanceWithExemption
ForRepurchaseOfOwnFinancial
LiabilitiesCategoryMember

member

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone
jako takie zgodnie ze zwol
nieniem w odniesieniu do
odkupu własnych zobowiązań
finansowych, kategoria [mem
ber]

Element ten oznacza aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy, mierzone jako takie zgodnie
ze zwolnieniem w odniesieniu do odkupu kategorii własnych
zobowiązań finansowych. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, mierzone jako
takie zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do odkupu
własnych zobowiązań finansowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsAvailableforsale

X instant,
debit

Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży

Kwota aktywÓw finansowych niebędących instrumentami
pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne do
sprzedaży lub których nie zaklasyfikowano jako a) pożyczki
i należności; b) inwestycje utrzymywane do upływu terminu
wymagalności; ani c) aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: pochodne aktywa
finansowe; aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy; inwestycje utrzymywane do terminu
wymagalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsale
CategoryMember

member

Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży, kategoria
[member]

Element ten oznacza kategorię „aktywa finansowe dostępne do
sprzedaży”. [Zob.: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun
tImmediatelyAfterInitialApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Aktywa finansowe, wartość
bilansowa bezpośrednio po
pierwszym zastosowaniu
MSSF 9

Wartość bilansowa aktywów finansowych bezpośrednio po
pierwszym zastosowaniu MSSF 9. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt b)

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun
tImmediatelyBeforeInitialApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Aktywa finansowe, wartość
bilansowa bezpośrednio przed
pierwszym zastosowaniem
MSSF 9

Wartość bilansowa aktywów finansowych na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 9, określona zgodnie z MSR 39 lub
zgodnie z poprzednią wersją MSSF 9 (jeżeli wybrane przez
jednostkę podejście do stosowania MSSF 9 obejmuje więcej
niż jeden dzień pierwszego zastosowania w odniesieniu do
rÓżnych wymogów). [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsCategoryMember

member

Aktywa finansowe, kategoria
[member]

Element ten oznacza zagregowane kategorie aktywÓw finan
sowych. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi
„Kategorie aktywów finansowych”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8

ifrs-full

FinancialAssetsCollectivelyAsses
sedForCreditLossesMember

member

Aktywa finansowe oceniane
zbiorczo pod kątem strat
kredytowych [member]

Element ten oznacza aktywa finansowe, ktÓre zostały zbiorczo
ocenione pod kątem strat kredytowych. [Zob.: aktywa finan
sowe]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4CarryingAmo
untApplyingIAS39

X instant,
debit

Aktywa finansowe opisane
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4, wartość bilansowa z zasto
sowaniem MSR 39

Wartość bilansowa z zastosowaniem MSR 39 aktywÓw
finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4.
W przypadku aktywÓw finansowych wycenianych w zamor
tyzowanym koszcie kwota powinna być przed korektą z tytułu
jakiegokolwiek świadczenia związanego z utratą wartości.
[Zob.: aktywa finansowe opisane w paragrafie 39E pkt a)
MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Aktywa finansowe opisane
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4, wartość godziwa

Wartość godziwa aktywów finansowych opisanych w para
Ujawnianie informacji: MSSF 4
grafie 39E pkt a) MSSF 4, tj. aktywÓw finansowych z posta paragraf 39E pkt a) – data
nowieniami umownymi, ktÓre wywołują w określonych
wygaśnięcia: 01.01.2021
terminach przepływy pieniężne będące jedynie spłatami kwoty
głównej i odsetek od kwoty pozostającej do spłaty (tj.
aktywów finansowych spełniających warunek określony
w paragrafie 4.1.2 pkt b) i paragrafie 4.1.2 A pkt b) MSSF 9),
z wyłączeniem wszelkich aktywów finansowych, które są
zgodne z definicją przeznaczonych do obrotu określoną
w MSSF 9 lub które są zarządzane i ktÓrych wyniki są
oceniane według wartości godziwej (paragraf B4.1.6 MSSF 9).
[Zob.: aktywa finansowe]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsDescribedInPara
X instant,
graph39EaOfIFRS4ThatDoNotHa debit
veLowCreditRiskCarryingAmoun
tApplyingIAS39

Aktywa finansowe opisane
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4, ktÓre nie mają niskiego
ryzyka kredytowego, wartość
bilansowa z zastosowaniem
MSR 39

Wartość bilansowa z zastosowaniem MSR 39 aktywÓw
finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4,
ktÓre nie mają niskiego ryzyka kredytowego. W przypadku
aktywÓw finansowych wycenianych w zamortyzowanym
koszcie kwota powinna być przed korektą z tytułu jakiego
kolwiek świadczenia związanego z utratą wartości. [Zob.:
aktywa finansowe opisane w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4,
wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
X instant,
graph39EaOfIFRS4ThatDoNotHa debit
veLowCreditRiskFairValue

Aktywa finansowe opisane
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4, ktÓre nie mają niskiego
ryzyka kredytowego, wartość
godziwa

Wartość godziwa aktywów finansowych opisanych w para
grafie 39E pkt a) MSSF 4, ktÓre nie mają niskiego ryzyka
kredytowego. [Zob.: aktywa finansowe opisane w paragrafie
39E pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsDesignatedAsMea
suredAtFairValueAbstract

Aktywa finansowe wyzna
czone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForManagin
gLiquidityRisk

Kwota aktywÓw finansowych utrzymywanych do celÓw
zarządzania ryzykiem płynności (np. aktywÓw finansowych
charakteryzujących się dużą płynnością lub w odniesieniu do
ktÓrych oczekuje się generowania wpływu środków pienięż
nych równoważących wypływy środków pieniężnych z tytułu
zobowiązań finansowych). [Zob.: ryzyko płynności [member];
aktywa finansowe; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B11E

X instant,
debit

Aktywa finansowe utrzymy
wane dla celÓw zarządzania
ryzykiem płynności
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsImpairedMember

member

Aktywa finansowe dotknięte
utratą wartości [member]

Element ten oznacza aktywa finansowe, w przypadku ktÓrych
nastąpiła utrata wartości. [Zob.: aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsIndividuallyAsses
sedForCreditLossesMember

member

Aktywa finansowe oceniane
indywidualnie pod kątem strat
kredytowych [member]

Element ten oznacza aktywa finansowe, ktÓre zostały indy
widualnie ocenione pod kątem strat kredytowych. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. Składnik aktywów
finansowych jest wyceniany w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki:
a) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie
z modelem biznesowym, ktÓrego celem jest zarÓwno otrzy
mywanie przepływÓw pieniężnych wynikających z umowy,
jak i sprzedaż składników aktywów finansowych; oraz b)
warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych
powodują powstawanie w określonych terminach przepływów
pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek
od kwoty głÓwnej pozostałej do spłaty. [Zob.: w wartości
godziwej [member]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeAbstract

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody [abs
tract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody, kate
goria [member]

Element ten oznacza kategorię „aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody”. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeCategoryMember

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCate text
goryImmediatelyAfterInitialAppli
cationOfIFRS9

Aktywa finansowe, kategoria
składnikÓw wycenianych
bezpośrednio po pierwszym
zastosowaniu MSSF 9

Kategoria składnikÓw wycenianych aktywÓw finansowych
bezpośrednio po pierwszym zastosowaniu MSSF 9. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt b)

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCate
goryImmediatelyBeforeInitialAp
plicationOfIFRS9

text

Aktywa finansowe, kategoria
składnikÓw wycenianych
bezpośrednio przed pierwszym
zastosowaniem MSSF 9

Kategoria składnikÓw wycenianych aktywÓw finansowych na
dzień pierwszego zastosowania MSSF 9, określona zgodnie
z MSR 39 lub zgodnie z poprzednią wersją MSSF 9 (jeżeli
wybrane przez jednostkę podejście do stosowania MSSF 9
obejmuje więcej niż jeden dzień pierwszego zastosowania
w odniesieniu do rÓżnych wymogów). [Zob.: aktywa finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt a)

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

Aktywa finansowe, grupa
[member]

Element ten oznacza zagregowane klasy aktywÓw finanso
wych. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi
„Klasy aktywów finansowych”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf C32
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 6,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Aktywa finansowe, ktÓre ani
nie są przeterminowane, ani
dotknięte utratą wartości
[member]

Element ten oznacza aktywa finansowe, ktÓre ani nie są
przeterminowana, ani nie są dotknięte utratą wartości. Składnik
aktywÓw finansowych jest przeterminowany, w przypadku
gdy kontrahent nie dokonał płatności w umownym terminie
wymagalności. [Zob.: aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

FinancialAssetsNeitherPastDu
eNorImpairedMember

ifrs-full

FinancialAssetsOtherThanThoseS X instant,
pecifiedInParagraph39EaO
debit
fIFRS4FairValue

Aktywa finansowe inne niż
opisane w paragrafie 39E pkt
a) MSSF 4, wartość godziwa

Wartość godziwa aktywów finansowych innych niż opisane
w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4. [Zob.: aktywa finansowe
opisane w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39E pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsOutsideScopeO
fIFRS7Member

Aktywa finansowe
niewchodzące w zakres MSSF
7, klasa [member]

Element ten oznacza klasę „aktywa finansowe niewchodzące
w zakres MSSF 7”. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B2 pkt b)

ifrs-full

FinancialAssetsPastDueButNotIm member
pairedMember

Aktywa finansowe, ktÓre są
Element ten oznacza aktywa finansowe, ktÓre są przetermi
przeterminowane, ale nie utra nowana, ale w przypadku ktÓrych nie nastąpiła utrata
wartości. Składnik aktywów finansowych jest przetermino
ciły wartości [member]
wany, w przypadku gdy kontrahent nie dokonał płatności
w umownym terminie wymagalności. [Zob.: aktywa finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 37 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsCollate
ralForLiabilitiesOrContingentLia
bilities

Aktywa finansowe stanowiące
zabezpieczenie zobowiązań
lub zobowiązań warunkowych

member

X instant,
debit

Kwota aktywÓw finansowych, ktÓre jednostka wniosła jako
zabezpieczenie zobowiązań lub zobowiązań warunkowych,
w tym kwoty przeklasyfikowane zgodnie z paragrafem 3.2.23
pkt a) MSSF 9. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member];
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 14 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossButNoLongerSoDesigna
tedFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Aktywa finansowe uprzednio
wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, które nie są
już w ten sposÓb wyznaczone,
pierwsze zastosowanie MSSF
9

Kwota aktywÓw finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone jako wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ale nie są
już w ten sposÓb wyznaczane na dzień pierwszego zastoso
wania MSSF 9 przez jednostkę. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt c)

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedDueToRequi
rementsOfIFRS9FirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
debit

Aktywa finansowe uprzednio
wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, przeklasyfi
kowane zgodnie z wymogami
MSSF 9, pierwsze zastoso
wanie MSSF 9

Kwota aktywÓw finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
Ujawnianie informacji: MSSF 7
finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone jako wyce paragraf 42I pkt c)
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ale nie są
już w ten sposÓb wyznaczane, i ktÓre zostały przeklasyfiko
wane zgodnie z wymogami MSSF 9 na dzień pierwszego
zastosowania MSSF 9 przez jednostkę. [Zob.: aktywa finan
sowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Aktywa finansowe uprzednio
wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, przeklasyfi
kowane dobrowolnie, pierwsze
zastosowanie MSSF 9

Kwota aktywÓw finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone jako wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ale nie są
już w ten sposÓb wyznaczane, w przypadku ktÓrych
jednostka dobrowolnie podjęła decyzję o przeklasyfikowaniu
na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 przez jednostkę.
[Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Wartość godziwa aktywów finansowych przekwalifikowanych
z kategorii aktywÓw finansowych dostępnych do sprzedaży.
[Zob.: w wartości godziwej [member]; aktywa finansowe,
według wartości godziwej]

Referencje

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAsset
sAtFairValue

X instant,
debit

Aktywa finansowe przekwali
fikowane z aktywÓw finanso
wych dostępnych do sprze
daży, według wartości
godziwej

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAssets
CarryingAmount

X instant,
debit

Ujawnianie informacji: MSSF 7
Aktywa finansowe przekwali Wartość bilansowa aktywów finansowych przekwalifikowa
fikowane z aktywÓw finanso nych z kategorii aktywÓw finansowych dostępnych do sprze paragraf 12 A pkt b) – data
daży. [Zob.: aktywa finansowe]
wygaśnięcia: 01.01.2021
wych dostępnych do sprze
daży, wartość bilansowa

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutOf X instant,
FinancialAssetsAtFairValueThro debit
ughProfitOrLossAtFairValue

Aktywa finansowe przekwali
fikowane z kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, według
wartości godziwej

Wartość godziwa aktywów finansowych przekwalifikowanych
z kategorii aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutOf X instant,
FinancialAssetsAtFairValueThro debit
ughProfitOrLossCarryingAmount

Aktywa finansowe przekwali
fikowane z kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wartość
bilansowa

Wartość bilansowa aktywów finansowych przekwalifikowa
nych z kategorii aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

Aktywa finansowe ujęte na
dzień przejęcia

Kwota ujęta na dzień przejęcia w odniesieniu do aktywÓw
finansowych przejętych w ramach połączenia jednostek
gospodarczych. [Zob.: aktywa finansowe; połączenia jednostek
[member]]

Przykład: MSSF 3 paragraf B64
pkt i), przykład: MSSF 3 paragraf
IE72
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X instant,
debit

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przykład: MSSF 7 paragraf IG29
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

FinancialAssetsThatAreIndividual X instant,
lyDeterminedToBeImpairedFair
debit
ValueOfCollateralHeldAndOther
CreditEnhancements

Aktywa finansowe, w przy
padku ktÓrych indywidualnie
wykazano utratę wartości,
wartość godziwa utrzymywa
nych zabezpieczeń i inne
wsparcie jakości kredytowej

Wartość godziwa dostępnych zabezpieczeń i innych form
wsparcia jakości kredytowej uzyskanych dla aktywów finan
sowych, w przypadku ktÓrych indywidualnie wykazano utratę
wartości. [Zob.: aktywa finansowe; odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesigna X instant,
tedAsMeasuredAtFairValueThro debit
ughProfitOrLossBeforeApplicatio
nOfAmendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegative
CompensationThatAreNoLonger
SoDesignated

Aktywa finansowe wyzna
czone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy przed zasto
sowaniem zmian w MSSF 9
w odniesieniu do wcześnie
jszych spłat z ujemną rekom
pensatą, które nie są już w ten
sposÓb wyznaczane

Kwota aktywÓw finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
Ujawnianie informacji: MSSF 9
finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone jako wyce paragraf 7.2.34 pkt c)
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ale nie są
już w ten sposÓb wyznaczane na dzień zastosowania przez
jednostkę zmian w MSSF 9 w odniesieniu do wcześniejszych
spłat z ujemną rekompensatą. [Zob.: aktywa finansowe wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesigna X instant,
tedAsMeasuredAtFairValueThro debit
ughProfitOrLossBeforeApplicatio
nOfIFRS17ThatAreNoLongerSo
Designated

Aktywa finansowe wyzna
czone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy przed zasto
sowaniem MSSF 17, które nie
są już w ten sposÓb wyzna
czane

Wartość bilansowa aktywów finansowych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone
jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
poprzez zastosowanie paragrafu 4.1.5 MSSF 9, które nie są już
w ten sposÓb wyznaczane po zastosowaniu MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C32 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialAssetsToWhichOverla
yApproachIsApplied

Aktywa finansowe, w stosunku
do ktÓrych stosuje się metodę
nakładania

Kwota aktywÓw finansowych, w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

X instant,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsTypeMember

member

Aktywa finansowe, rodzaj
[member]

Element ten oznacza zagregowane rodzaje aktywÓw finanso
wych. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi
„Rodzaje aktywów finansowych”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B52, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf B51

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNotQua
lifyForDerecognitionAxis

axis

Przeniesione aktywa finan
sowe, w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNotQua
lifyForDerecognitionMember

member

Przeniesione aktywa finan
sowe, w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości [member]

Element ten oznacza przeniesione aktywa finansowe, w przy Ujawnianie informacji: MSSF 7
padku ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie nastąpiło
paragraf 42D
w całości. Stanowi on również standardową wartość dla osi
„Przeniesione aktywa finansowe, w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie nastąpiło w całości”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa finan
sowe]

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseContractual X instant,
CashFlowCharacteristicsHaveBee debit
nAssessedBasedOnFactsAndCir
cumstancesAtInitialRecognition
WithoutTakingIntoAccountExcep
tionForPrepaymentFeatures

Aktywa finansowe, w przy
padku ktÓrych cechy charak
terystyczne wynikających
z umowy przepływÓw
pieniężnych związanych
z tymi aktywami zostały
ocenione na podstawie faktÓw
i okoliczności występujących
w momencie początkowego
ujęcia składnika aktywów
finansowych bez uwzględ
niania wyjątku dotyczącego
przedpłat

Wartość aktywów finansowych, w przypadku ktÓrych cechy
charakterystyczne wynikających z umowy przepływÓw
pieniężnych związanych z tymi aktywami zostały ocenione na
podstawie faktÓw i okoliczności występujących w momencie
początkowego ujęcia składnika aktywów finansowych bez
uwzględniania wyjątku dotyczącego przedpłat. [Zob.: aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42S
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Aktywa finansowe, w przy
padku ktÓrych cechy charak
terystyczne wynikających
z umowy przepływÓw
pieniężnych związanych
z tymi aktywami zostały
ocenione na podstawie faktÓw
i okoliczności występujących
w momencie początkowego
ujęcia składnika aktywów
finansowych bez uwzględ
niania wymogów związanych
ze zmianą wartości pieniądza
w czasie

Wartość aktywów finansowych, w przypadku ktÓrych cechy
charakterystyczne wynikających z umowy przepływÓw
pieniężnych związanych z tymi aktywami zostały ocenione na
podstawie faktÓw i okoliczności występujących w momencie
początkowego ujęcia składnika aktywów finansowych bez
uwzględniania wymogów związanych ze zmianą wartości
pieniądza w czasie. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42R

FinancialAssetsWhoseContractual X instant,
CashFlowCharacteristicsHaveBee debit
nAssessedBasedOnFactsAndCir
cumstancesAtInitialRecognition
WithoutTakingIntoAccountRequi
rementsRelatedToModificationOf
TimeValueOfMoneyElement

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRepor
tingPeriodWhileLossAllowance
MeasuredAtLifetimeExpectedCre
ditLossesAmortisedCostBefore
Modification

X duration,
debit

Aktywa finansowe, w przy
padku ktÓrych przepływy
pieniężne wynikające
z umowy uległy modyfikacji
w trakcie okresu sprawozdaw
czego, podczas gdy odpis na
oczekiwane straty kredytowe
był wyceniany w kwocie
rÓwnej oczekiwanym stratom
kredytowym w całym okresie
życia, zamortyzowany koszt
przed modyfikacją

Zamortyzowany koszt przed modyfikacją aktywów finanso
wych, w przypadku ktÓrych przepływy pieniężne wynikające
z umowy uległy modyfikacji w trakcie okresu sprawozdaw
czego, podczas gdy odpowiadający im odpis na oczekiwane
straty kredytowe był wyceniany w kwocie rÓwnej oczeki
wanym stratom kredytowym w całym okresie życia. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35J pkt a)

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRepor
tingPeriodWhileLossAllowance
MeasuredAtLifetimeExpectedCre
ditLossesModificationGainLoss

X duration,
credit

Aktywa finansowe, w przy
padku ktÓrych przepływy
pieniężne wynikające
z umowy uległy modyfikacji
w trakcie okresu sprawozdaw
czego, podczas gdy odpis na
oczekiwane straty kredytowe
był wyceniany w kwocie
rÓwnej oczekiwanym stratom
kredytowym w całym okresie
życia, zysk (strata) z tytułu
modyfikacji

Zysk (strata) netto z tytułu modyfikacji aktywÓw finanso
wych, w przypadku ktÓrych przepływy pieniężne wynikające
z umowy uległy modyfikacji w trakcie okresu sprawozdaw
czego, podczas gdy odpowiadający im odpis na oczekiwane
straty kredytowe był wyceniany w kwocie rÓwnej oczeki
wanym stratom kredytowym w całym okresie życia. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35J pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialAssetsWithModifiedCon X instant,
tractualCashFlowsWhileLossAllo debit
wanceMeasuredAtLifetimeExpec
tedCreditLossesForWhichLossAl
lowanceChangedDuringReportin
gPeriodTo12monthExpectedCre
ditLossesGrossCarryingAmount

Aktywa finansowe ze zmody
fikowanymi wynikającymi
z umowy przepływami
pieniężnymi, podczas gdy
odpis na oczekiwane straty
kredytowe był wyceniany
w kwocie rÓwnej oczeki
wanym stratom kredytowym
w całym okresie życia,
i w przypadku ktÓrych odpis
na oczekiwane straty kredy
towe uległ w trakcie okresu
sprawozdawczego zmianie na
kwotę równą 12-miesięcznym
oczekiwanym stratom kredy
towym, wartość bilansowa
brutto

Wartość bilansowa brutto aktywów finansowych, które od
Ujawnianie informacji: MSSF 7
momentu początkowego ujęcia uległy modyfikacji w momen paragraf 35J pkt b)
cie, w ktÓrym odpis na oczekiwane straty kredytowe był
wyceniany w kwocie rÓwnej oczekiwanym stratom kredy
towym w całym okresie życia, i w przypadku ktÓrych odpis
na oczekiwane straty kredytowe uległ w trakcie okresu spra
wozdawczego zmianie na kwotę równą 12-miesięcznym
oczekiwanym stratom kredytowym. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDurin
gReportingPeriodAndStillSubjec
tToEnforcementActivityContrac
tualAmountOutstanding

X instant,
debit

Aktywa finansowe odpisane
w trakcie okresu sprawozdaw
czego i w dalszym ciągu
będące przedmiotem działań
służących odzyskaniu należ
ności, wynikająca z umowy
kwota pozostała do spłaty

Wynikająca z umowy kwota pozostała do spłaty z tytułu
aktywÓw finansowych, ktÓre zostały odpisane w trakcie
okresu sprawozdawczego i w dalszym ciągu są przedmiotem
działań służących odzyskaniu należności. [Zob.: aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35L

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesInAcco
untingPolicyMember

member

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu zmian zasad (polityki)
rachunkowości [member]

Element ten oznacza skutki finansowe zmian zasad (polityki)
rachunkowości.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt f) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrectionsO
fAccountingErrorsMember

member

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu korekt błędów popeł
nionych w poprzednich okre
sach [member]

Element ten oznacza skutki finansowe korekt błędów popeł
nionych w poprzednich okresach.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt c)

ifrs-full

FinancialEffectOfTransitionFrom
PreviousGAAPToIFRSsAxis

axis

Skutki finansowe wynikające
z przejścia z wcześniej stoso
wanych ogólnie przyjętych
zasad rachunkowości na
MSSF [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialForecastOfCashFlow
sForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

member

Prognozy finansowe
wpływÓw (wypływÓw)
środkÓw pieniężnych dla
ośrodka wypracowującego
środki pieniężne, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza prognozy finansowe przepływÓw
pieniężnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne,
wykorzystywane jako dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf B36
pkt e)

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOrLos
sForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

member

Prognozy finansowe wyniku
finansowego dla ośrodka
wypracowującego środki
pieniężne, dane wejściowe
z wyceny [member]

Element ten oznacza prognozy finansowe wyniku finansowego
dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, wykorzysty
wane jako dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf B36
pkt e)

ifrs-full

FinancialGuaranteeContrac
tsMember

member

Umowy gwarancji finanso
wych [member]

Element ten oznacza umowy zobowiązujące ich wystawcę do
dokonania określonych płatności rekompensujących posiada
czowi stratę, jaką ponosi z powodu niedokonania przez
określonego dłużnika płatności w terminie zgodnie z pierwo
tnymi lub zmienionymi warunkami instrumentu dłużnego.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B8E, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditimpai
redAfterPurchaseOrOrigination
Member

member

Instrumenty finansowe
dotknięte utratą wartości ze
względu na ryzyko kredytowe
po zakupie lub utworzeniu
[member]

Element ten oznacza aktywa finansowe, ktÓre są dotknięte
utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe po zakupie
lub utworzeniu. [Zob.: instrumenty finansowe dotknięte utratą
wartości ze względu na ryzyko kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35M pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditimpai
redMember

member

Instrumenty finansowe
dotknięte utratą wartości ze
względu na ryzyko kredytowe
[member]

Element ten oznacza aktywa finansowe, ktÓre są dotknięte
utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. [Zob.: utrata
wartości instrumentów finansowych ze względu na ryzyko
kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Instrumenty finansowe wyzna
czone jako instrumenty zabez
pieczające, według wartości
godziwej

Wartość godziwa instrumentÓw finansowych wyznaczonych
jako instrumenty zabezpieczające. Instrumenty zabezpieczające
to wyznaczone instrumenty pochodne lub (wyłącznie w celu
zabezpieczenia ryzyka zmiany kursÓw walut) inne wyzna
czone składniki aktywÓw finansowych, niebędące instrumen
tami pochodnymi, albo zobowiązania finansowe, niebędące
instrumentami pochodnymi, w przypadku ktÓrych oczekuje
się, że ich wartość godziwa lub wynikające z nich przepływy
pieniężne skompensują zmiany wartości godziwej lub prze
pływów pieniężnych wyznaczonej zabezpieczanej pozycji.
[Zob.: w wartości godziwej [member]; instrumenty pochodne
[member]; pochodne aktywa finansowe; pochodne zobowi
ązania finansowe; instrumenty finansowe, klasa [member];
aktywa finansowe; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

FinancialInstrumentsDesignate
dAsHedgingInstrumentsAtFair
Value

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasuredAt axis
FairValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsedTo
ManageCreditRiskAxis

Instrumenty finansowe wyce
niane w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
ponieważ kredytowy instru
ment pochodny jest stosowany
do zarządzania ryzykiem
kredytowym [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasuredAt member
FairValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsedTo
ManageCreditRiskMember

Instrumenty finansowe wyce
niane w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
ponieważ kredytowy instru
ment pochodny jest stosowany
do zarządzania ryzykiem
kredytowym [member]

Element ten oznacza instrumenty finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, ponieważ
kredytowy instrument pochodny jest stosowany do zarządzania
ryzykiem kredytowym tych instrumentÓw. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Instrumenty finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
ponieważ kredytowy instrument pochodny jest stosowany do
zarządzania ryzykiem kredytowym”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa
[member]; ryzyko kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialInstrumentsNotCreditim
pairedMember

member

Aktywa finansowe niedo
tknięte utratą wartości ze
względu na ryzyko kredytowe
[member]

Element ten oznacza aktywa finansowe, ktÓre nie są dotknięte
utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. [Zob.: utrata
wartości instrumentów finansowych ze względu na ryzyko
kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchasedO
rOriginatedCreditimpairedMember

member

Aktywa finansowe zakupione
lub utworzone jako aktywa
finansowe dotknięte utratą
wartości ze względu na ryzyko
kredytowe [member]

Element ten oznacza aktywa finansowe, ktÓre zostały zaku
pione lub utworzone jako aktywa finansowe dotknięte utratą
wartości ze względu na ryzyko kredytowe. [Zob.: instrumenty
finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko
kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M
pkt c)

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubjectToEn X instant,
forceableMasterNettingArrange
credit
mentOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialAssets

Instrumenty finansowe objęte
egzekwowalnym uzgodnie
niem ramowym dotyczącym
kompensowania lub
podobnym porozumieniem,
niekompensowane aktywami
finansowymi

Kwota instrumentÓw finansowych objętych egzekwowalnym
porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania, które nie są kompensowane
aktywami finansowymi. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40D,
przykład: MSSF 7 paragraf 13C
pkt d) ppkt (i)

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubjectToEn X instant,
forceableMasterNettingArrange
debit
mentOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialLiabilities

Instrumenty finansowe objęte
egzekwowalnym uzgodnie
niem ramowym dotyczącym
kompensowania lub
podobnym porozumieniem,
niekompensowane zobowiąza
niami finansowymi

Kwota instrumentÓw finansowych objętych egzekwowalnym
porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania, które nie są kompensowane
zobowiązaniami finansowymi. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40D,
przykład: MSSF 7 paragraf 13C
pkt d) ppkt (i)

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhoseFair
X instant
ValuePreviouslyCouldNotBeRe
liablyMeasuredAtTimeOfDerecog
nition

Instrumenty finansowe,
ktÓrych wartości godziwej nie
można było uprzednio wiary
godnie ustalić na dzień
wyłączenia

Kwota, na dzień wyłączenia, wyłączonych instrumentów
finansowych, których wartości godziwej nie można było
uprzednio wiarygodnie ustalić. [Zob.: instrumenty finansowe,
klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 30 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

ifrs-full

Nazwa elementu/URI roli

FinancialLiabilities

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Zobowiązania finansowe

Etykieta dokumentacji

Referencje
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Kwota zobowiązań, które są: a) wynikającym z umowy
Ujawnianie informacji: MSSF 7
zobowiązaniem do: (i) wydania środków pieniężnych lub
paragraf 25
innego składnika aktywów finansowych innej jednostce, lub
(ii) wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finanso
wych z inną jednostką na warunkach potencjalnie niekorzyst
nych, lub b) kontraktem, który będzie rozliczony lub może być
rozliczony we własnych instrumentach kapitałowych jednostki
i jest: (i) instrumentem niepochodnym, w zamian za ktÓry
jednostka jest lub może być obowiązana wydać zmienną liczbę
własnych instrumentów kapitałowych, lub (ii) instrumentem
pochodnym, który będzie rozliczony lub może być rozliczony
w inny sposÓb niż przez wymianę ustalonej kwoty środków
pieniężnych lub innego składnika aktywÓw finansowych na
ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki.
W tym celu prawa poboru, opcje i warranty umożliwiające
nabycie ustalonej liczby własnych instrumentów kapitałowych
jednostki w zamian za ustaloną kwotę środkÓw pieniężnych
w dowolnej walucie stanowią instrumenty kapitałowe, jeżeli
jednostka oferuje prawa poboru, opcje i warranty pro rata
wszystkim aktualnym właścicielom tej samej klasy niepo
chodnych instrumentów kapitałowych tej jednostki. Ponadto
w tym celu do własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki
nie zalicza się instrumentów finansowych z opcją sprzedaży,
które są zakwalifikowane jako instrumenty kapitałowe zgodnie
z paragrafami 16 A–16B MSR 32, instrumentÓw nakładaj
ących na jednostkę obowiązek przekazania drugiej stronie
proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki tylko
w przypadku jej likwidacji, ktÓre to instrumenty są kwalifi
kowane jako instrumenty kapitałowe zgodnie z paragrafami
16C–16D MSR 32, oraz instrumentÓw będących umowami
o przyjęcie lub wydanie w przyszłości własnych instrumentów
kapitałowych jednostki. W drodze wyjątku instrument speł
niający definicję zobowiązania finansowego jest kwalifiko
wany jako instrument kapitałowy, jeżeli posiada wszystkie
cechy i spełnia warunki określone w paragrafach 16 A–16B
lub w paragrafach 16C–16D MSR 32. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]; aktywa finansowe; instrumenty
pochodne [member]]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe, na
które miały wpływ zmiany
w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą, wartość bilan
sowa po zastosowaniu zmian

Wartość bilansowa zobowiązań finansowych, na którą miały
wpływ zmiany w MSSF 9 w odniesieniu do wcześniejszych
spłat z ujemną rekompensatą, po zastosowaniu zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt b)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmen
dments

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe, na
które miały wpływ zmiany
w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą, wartość bilan
sowa bezpośrednio przed
zastosowaniem zmian

Wartość bilansowa zobowiązań finansowych, na którą miały
wpływ zmiany w MSSF 9 w odniesieniu do wcześniejszych
spłat z ujemną rekompensatą, bezpośrednio przed zastosowa
niem zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt a)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
AfterApplyingAmendments

text

Zobowiązania finansowe, na
które miały wpływ zmiany
w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą, kategoria
składników wycenianych po
zastosowaniu zmian

Kategoria składnikÓw wycenianych zobowiązań finansowych,
na którą miały wpływ zmiany w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą, po zastosowaniu
zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt b)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplyingA
mendments

text

Zobowiązania finansowe, na
ktÓre miały wpływ zmiany
w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną
rekompensatą, kategoria
składników wycenianych
bezpośrednio przed zastoso
waniem zmian

Kategoria składnikÓw wycenianych zobowiązań finansowych,
na którą miały wpływ zmiany w MSSF 9 w odniesieniu do
wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą, bezpośrednio
przed zastosowaniem zmian.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialLiabilitiesAtAmortised
Cost

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe
wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

Kwota zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzo
wanym koszcie. Zamortyzowany koszt to kwota, w jakiej
zobowiązania finansowe wycenia się w momencie początko
wego ujęcia, pomniejszona o spłaty kwoty głÓwnej oraz
powiększona lub pomniejszona o ustaloną z zastosowaniem
metody efektywnej stopy procentowej skumulowaną amorty
zację wszelkich różnic pomiędzy tą kwotą początkową a kwotą
w terminie wymagalności. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt g), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 8 pkt
f) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostCategoryMember

member

Zobowiązania finansowe
wyceniane w zamortyzowanym
koszcie, kategoria [member]

Element ten oznacza kategorię „zobowiązania finansowe
wyceniane w zamortyzowanym koszcie”. [Zob.: zobowiązania
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt g), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 8 pkt
f) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostMember

member

Zobowiązania finansowe
wyceniane w zamortyzowanym
koszcie, grupa [member]

Element ten oznacza grupę „zobowiązania finansowe wyce
niane w zamortyzowanym koszcie”. [Zob.: zobowiązania
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B2 pkt a)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe,
według wartości godziwej

Wartość godziwa zobowiązań finansowych. [Zob.: w wartości
godziwej [member]; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 25

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eMember

member

Zobowiązania finansowe
według wartości godziwej,
grupa [member]

Element ten oznacza grupę „zobowiązania finansowe wyce
niane według wartości godziwej”. [Zob.: zobowiązania finan
sowe; w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B2 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossCategory
Member

X instant,
credit

Etykieta

Zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota zobowiązań finansowych spełniających jeden z nastę Ujawnianie informacji: MSSF 7
pujących warunków: a) spełniają definicję przeznaczonych do paragraf 8 pkt e)
obrotu; albo b) przy początkowym ujęciu są wyznaczone przez
jednostkę jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy. Jednostka dokonuje takiej klasyfikacji tylko
wówczas, gdy zezwala na to paragraf 4.3.5 MSSF 9 (wbudo
wane instrumenty pochodne) lub prowadzi to do uzyskania
bardziej przydatnych informacji, gdyż: a) eliminuje to lub
znacząco zmniejsza niespójność w zakresie wyceny lub
ujmowania (określaną czasami jako „niedopasowanie księgo
we”), jaka w przeciwnym razie powstałaby na skutek wyceny
aktywÓw lub zobowiązań bądź ujęcia związanych z nimi
zyskÓw lub strat według rÓżnych zasad; albo b) grupa
zobowiązań finansowych bądź aktywów finansowych i zobo
wiązań finansowych jest zarządzana, a jej wyniki są oceniane
w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem lub strategią inwestycyjną,
a informacje o tej grupie przygotowane na tej podstawie są
przekazywane wewnątrz jednostki kluczowemu personelowi
kierowniczemu (zgodnie z definicją zawartą w MSR 24).
[Zob.: w wartości godziwej [member]; kluczowy personel
kierowniczy jednostki bądź jej jednostki dominującej [mem
ber]; instrumenty pochodne [member]; aktywa finansowe;
zobowiązania finansowe]

Zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy [abstract]

member

Zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, kategoria [member]

Element ten oznacza kategorię „zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy”.
[Zob.: zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt e)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy spełniające definicję
przeznaczonych do obrotu

Kwota zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy, spełniających definicję
przeznaczonych do obrotu. Zobowiązanie finansowe klasyfi
kuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli: a) zostało nabyte
lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia
w bliskim terminie; b) w momencie początkowego ujęcia
stanowi część portfela określonych instrumentów finansowych,
którymi zarządza się łącznie i dla ktÓrych istnieją dowody
bieżącego faktycznego trybu generowania krótkoterminowych
zysków; c) jest instrumentem pochodnym (z wyjątkiem
instrumentów pochodnych będących umowami gwarancji
finansowej lub wyznaczonymi i skutecznymi instrumentami
zabezpieczającymi). [Zob.: zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt e)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossDesignate
dAsUponInitialRecognition

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, wyznaczone
w momencie początkowego
ujęcia albo później

Kwota zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy, które zostały wyznaczone
jako wyceniane w ten sposÓb w momencie początkowego
ujęcia albo później. [Zob.: w wartości godziwej [member];
zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt e)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
member
eThroughProfitOrLossDesignate
dUponInitialRecognitionCategory
Member

Zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, wyznaczone
w momencie początkowego
ujęcia albo później, kategoria
[member]

Element ten oznacza kategorię „zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
wyznaczone w momencie początkowego ujęcia albo później”.
[Zob.: zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy, wyznaczone w momencie
początkowego ujęcia albo później]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossThatMeet
DefinitionOfHeldForTradingCate
goryMember

member

Zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy spełniające definicję
przeznaczonych do obrotu,
kategoria [member]

Element ten oznacza kategorię „zobowiązania finansowe
Ujawnianie informacji: MSSF 7
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy speł paragraf 8 pkt e)
niające definicję przeznaczonych do obrotu”. [Zob.: zobowi
ązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy spełniające definicję przeznaczonych do obrotu]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarryingAmo
untImmediatelyAfterInitialAppli
cationOfIFRS9

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe,
wartość bilansowa
bezpośrednio po pierwszym
zastosowaniu MSSF 9

Wartość bilansowa zobowiązań finansowych bezpośrednio po Ujawnianie informacji: MSSF 7
pierwszym zastosowaniu MSSF 9. [Zob.: zobowiązania finan paragraf 42I pkt b)
sowe]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarryingAmo X instant,
untImmediatelyBeforeInitialAppli credit
cationOfIFRS9

Zobowiązania finansowe,
wartość bilansowa
bezpośrednio przed pierwszym
zastosowaniem MSSF 9

Wartość bilansowa zobowiązań finansowych na dzień pierw
szego zastosowania MSSF 9, określona zgodnie z MSR 39 lub
zgodnie z poprzednią wersją MSSF 9 (jeżeli wybrane przez
jednostkę podejście do stosowania MSSF 9 obejmuje więcej
niż jeden dzień pierwszego zastosowania w odniesieniu do
rÓżnych wymogów). [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt a)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategory
Member

member

Zobowiązania finansowe,
kategoria [member]

Element ten oznacza zagregowane kategorie zobowiązań
finansowych. Stanowi on również standardową wartość dla osi
„Kategorie zobowiązań finansowych”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyAfterInitia
lApplicationOfIFRS9

text

Zobowiązania finansowe,
kategoria składników wyce
nianych bezpośrednio po
pierwszym zastosowaniu
MSSF 9

Kategoria składnikÓw wycenianych zobowiązań finansowych
bezpośrednio po pierwszym zastosowaniu MSSF 9. [Zob.:
zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeInitia
lApplicationOfIFRS9

text

Zobowiązania finansowe,
kategoria składnikÓw wyce
nianych bezpośrednio przed
pierwszym zastosowaniem
MSSF 9

Kategoria składnikÓw wycenianych zobowiązań finansowych
na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9, określona zgodnie
z MSR 39 lub zgodnie z poprzednią wersją MSSF 9 (jeżeli
wybrane przez jednostkę podejście do stosowania MSSF 9
obejmuje więcej niż jeden dzień pierwszego zastosowania
w odniesieniu do rÓżnych wymogów). [Zob.: zobowiązania
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt a)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Zobowiązania finansowe, klasa
[member]

Element ten oznacza zagregowane klasy zobowiązań finanso
wych. Element ten stanowi również standardową wartość dla
osi „Klasy zobowiązań finansowych”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: zobowiązania finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 6,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I

ifrs-full

FinancialLiabilitiesOutsideSco
peOfIFRS7Member

member

Zobowiązania finansowe
niewchodzące w zakres MSSF
7, klasa [member]

Element ten oznacza klasę „zobowiązania finansowe
niewchodzące w zakres MSSF 7”. [Zob.: zobowiązania
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B2 pkt b)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe X instant,
signatedAtFairValueThroughProfi credit
tOrLossButNoLongerSoDesigna
tedFirstApplicationOfIFRS9

Zobowiązania finansowe
uprzednio wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, które nie są już w ten
sposÓb wyznaczone, pierwsze
zastosowanie MSSF 9

Kwota zobowiązań finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone jako wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ale nie są
już w ten sposÓb wyznaczane na dzień pierwszego zastoso
wania MSSF 9 przez jednostkę. [Zob.: zobowiązania finan
sowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe X instant,
signatedAtFairValueThroughProfi credit
tOrLossReclassifiedDueToRequi
rementsOfIFRS9FirstApplicatio
nOfIFRS9

Zobowiązania finansowe
uprzednio wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, przeklasyfikowane
zgodnie z wymogami MSSF
9, pierwsze zastosowanie
MSSF 9

Kwota zobowiązań finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone jako wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ale nie są
już w ten sposÓb wyznaczane, oraz zostały przeklasyfikowane
zgodnie z wymogami MSSF 9 na dzień pierwszego zastoso
wania MSSF 9 przez jednostkę. [Zob.: zobowiązania finan
sowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt c)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe X instant,
signatedAtFairValueThroughProfi credit
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

Zobowiązania finansowe
uprzednio wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, przeklasyfikowane
dobrowolnie, pierwsze zasto
sowanie MSSF 9

Kwota zobowiązań finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone jako wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ale nie są
już w ten sposÓb wyznaczane, w przypadku ktÓrych
jednostka dobrowolnie podjęła decyzję o przeklasyfikowaniu
na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 przez jednostkę.
[Zob.: zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42I pkt c)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifiedIn
toEquity

X duration

Zobowiązania finansowe prze Kwota zobowiązań finansowych przekwalifikowanych na
kwalifikowane na kapitał
kapitał własny. [Zob.: kapitał własny; zobowiązania finan
sowe]
własny

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 80 A

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe ujęte
na dzień przejęcia

Przykład: MSSF 3 paragraf B64
pkt i), przykład: MSSF 3 paragraf
IE72

Kwota ujęta na dzień przejęcia w odniesieniu do zobowiązań
finansowych przejętych w ramach połączenia jednostek. [Zob.:
zobowiązania finansowe; połączenia jednostek [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FinancialLiabilitiesThatWereDe
X instant,
signatedAsMeasuredAtFairValu
credit
eThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeaturesWit
hNegativeCompensationThatAre
NoLongerSoDesignated

Zobowiązania finansowe
wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy przed zasto
sowaniem zmian w MSSF 9
w odniesieniu do wcześnie
jszych spłat z ujemną rekom
pensatą, które nie są już w ten
sposÓb wyznaczane

Kwota zobowiązań finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, ktÓre zostały uprzednio wyznaczone jako wyce
niane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ale nie są
już w ten sposÓb wyznaczane na dzień zastosowania przez
jednostkę zmian w MSSF 9 w odniesieniu do wcześniejszych
spłat z ujemną rekompensatą. [Zob.: zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 7.2.34 pkt c)

ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMember

member

Zobowiązania finansowe,
rodzaj [member]

Element ten oznacza zagregowane rodzaje zobowiązań finan
sowych. Element ten stanowi również standardową wartość dla
osi „Rodzaje zobowiązań finansowych”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B52, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf B51

ifrs-full

FinancialRiskMember

member

Ryzyko finansowe [member]

Element ten oznacza ryzyko możliwej przyszłej zmiany jednej
lub większej liczby zmiennych, np. określonej stopy procen
towej, ceny instrumentu finansowego, ceny towaru, kursu
walutowego, indeksu ceny lub stÓp, ratingu kredytowego lub
indeksu kredytowego czy też innej zmiennej, przy założeniu,
że w przypadku zmiennej niefinansowej zmienna ta nie jest
specyficzna dla strony kontraktu.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Bieżące zapasy wyrobów
gotowych

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość wyrobów,
których proces produkcji zakończono oraz przeznaczonych do
sprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej. [Zob.:
zapasy]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
c), powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

FiveYearsBeforeReportingYear
Member

member

Pięć lat przed rokiem sprawo
zdawczym [member]

Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca pięć lat przed
końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FixedInterestRateMember

member

Stała stopa procentowa [mem Element ten oznacza stałą stopę procentową. [Zob.: ryzyko
ber]
stopy procentowej [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 39

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Umowy oparte na stałej cenie
[member]

Element ten oznacza umowy oparte na stałej cenie zawarte
z klientami.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt d)

ifrs-full

FixturesAndFittings

X instant,
debit

Instalacje i wyposażenie

Ilość instalacji i wyposażenia niezwiązanych trwale z nieru
chomościami, stosowanych w działalności jednostki.

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
g)

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Instalacje i wyposażenie
[member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących instalacje i wyposażenie, które nie są na stałe
związane z nieruchomością. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
g)

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBenefit
PlansMember

member

Programy określonych świad
czeń emerytalnych oparte na
ustalonym wynagrodzeniu
[member]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń
emerytalnych oparte na ustalonym wynagrodzeniu. [Zob.:
programy określonych świadczeń emerytalnych [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
b)

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Zmienna stopa procentowa
[member]

Element ten oznacza zmienną stawkę oprocentowania. [Zob.:
ryzyko stopy procentowej [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 39

ifrs-full

ForeignCountriesMember

member

Pozostałe kraje [member]

Element ten oznacza kraje inne niż kraj, w ktÓrym jednostka
ma swoją siedzibę. [Zob.: kraj, w ktÓrym znajduje się siedziba
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 33 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 33
pkt a)

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbstract

Kursy wymiany walut obcych
[abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

ForwardContractMember

member

Kontrakt terminowy typu
forward [member]

ifrs-full

FourYearsBeforeReportingYear
Member

member

Cztery lata przed rokiem spra Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca cztery lata
wozdawczym [member]
przed końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

PrzychÓd z opłaty z tytułu
franchisingu

Kwota przychodu wynikającego z opłat z tytułu franchisingu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

FranchisesMember

member

Franchising [member]

Element ten oznacza grupę wartości niematerialnych stano
wiących prawo do prowadzenia działalności z wykorzystaniem
nazwy, towarÓw handlowych, usług, metod, wsparcia
w zakresie promocji, marketingu i dostaw zapewnianych przez
inną jednostkę. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość
firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

FuelAndEnergyExpense

X duration,
debit

Koszty paliwa i energii

Kwota kosztÓw wynikających ze zużycia paliwa i energii.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAbstract

ifrs-full

FuelExpense

Kwota kosztÓw wynikających ze zużycia paliwa.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Element ten oznacza umowę między dwoma stronami
dotyczącą nabycia lub sprzedaży składników aktywów bazo
wych w określonym terminie w przyszłości po z gÓry usta
lonym kursie rozliczeniowym.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

X duration,
debit

Koszty paliwa

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 590

Koszty paliwa i energii [abs
tract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

FundingArrangementsOfDefined
BenefitPlansAxis

axis

Ustalenia dotyczące finanso
wania programów określonych
świadczeń [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
e)

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefined
BenefitPlansMember

member

Ustalenia dotyczące finanso
wania programów określonych
świadczeń [member]

Element ten oznacza wszystkie programy określonych świad
czeń, w przypadku gdy są przedstawione w podziale według
ustaleń dotyczących finansowania programów określonych
świadczeń. Element ten stanowi rÓwnież standardową wartość
dla osi „Ustalenia dotyczące finansowania określonych
świadczeń”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
e)

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Kontrakty terminowe typu
future [member]

Element ten oznacza giełdową umowę dotyczącą nabycia lub
sprzedaży składników aktywów bazowych w określonym
terminie w przyszłości po z gÓry ustalonym kursie
rozliczeniowym.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasuredA
tAmortisedCost

X duration,
credit

Zysk (strata) wynikający
z zaprzestania ujmowania
aktywÓw finansowych wyce
nianych w zamortyzowanym
koszcie

Zysk (strata) wynikający z zaprzestania ujmowania aktywÓw
finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt aa)

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasuredA
tAmortisedCostAbstract

Zysk (strata) wynikający
z zaprzestania ujmowania
aktywÓw finansowych wyce
nianych w zamortyzowanym
koszcie [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainLossArisingFromDifference X duration,
BetweenCarryingAmountOfFinan credit
cialLiabilityExtinguishedAndCon
siderationPaid

Zysk (strata) wynikający
z rÓżnicy pomiędzy wartością
bilansową uregulowanego
zobowiązania finansowego
a kwotą zapłaconego świad
czenia

Zysk (strata) wynikający z rÓżnicy pomiędzy wartością
bilansową uregulowanego zobowiązania finansowego
a wyceną świadczenia zapłaconego (instrumentÓw kapitało
wych wyemitowanych) na rzecz wierzyciela. [Zob.: wartość
bilansowa [member]]

Ujawnianie informacji: KIMSF 19
paragraf 11

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsAtDateOfTransfer

X duration,
credit

Zysk (strata) z aktywÓw
finansowych, ktÓrych ujmo
wania zaprzestano, na dzień
przeniesienia

Zysk (strata) ujęty w odniesieniu do aktywÓw finansowych,
ktÓrych ujmowania zaprzestano, na dzień przeniesienia akty
wów. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42G pkt a)

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsRepresentingGreatest
TransferActivity

X duration,
credit

Zysk (strata) z przeniesień
w okresie, na ktÓry przypada
największa część przeniesień

Zysk (strata) ujęty z tytułu przeniesienia aktywÓw finanso
wych w części okresu sprawozdawczego, w trakcie ktÓrej
miały miejsce największe przeniesienia, jeśli całkowita kwota
przychodów z przeniesień (które kwalifikują się do wyłącze
nia) nie jest równomiernie rozłożona w całym okresie spra
wozdawczym. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42G pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

GainLossOnCessationOfConsoli
dationOfSubsidiariesDueToChan
geOfInvestmentEntityStatus

X duration,
credit

Zysk (strata) z tytułu zaprzes
tania konsolidacji jednostek
zależnych ze względu na
zmianę statusu jednostki
inwestycyjnej

Zysk (strata) wynikający z zaprzestania konsolidacji jednostek Ujawnianie informacji: MSSF 12
zależnych ze względu na zmianę statusu jednostki inwesty
paragraf 9B pkt b)
cyjnej. [Zob.: ujawnienie informacji na temat jednostek inwe
stycyjnych [text block]; jednostki zależne [member]]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainLossOnChangeInFairVa
lueOfHedgedItemUsedAsBasis
ForRecognisingHedgeIneffective
ness

X duration,
credit

Zysk (strata) z tytułu zmiany
wartości godziwej pozycji
zabezpieczanej stosowanej
jako podstawa ujęcia nieefek
tywności zabezpieczenia

Zysk (strata) z tytułu zmiany wartości godziwej pozycji
zabezpieczanej stosowanej jako podstawa ujęcia nieefektyw
ności zabezpieczenia. Nieefektywność zabezpieczenia oznacza
stopień, w jakim zmiany wartości godziwej lub przepływów
pieniężnych związanych z instrumentem zabezpieczającym są
większe lub mniejsze niż te związane z pozycją zabezpieczaną.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt a) ppkt (iv),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairVa
lueOfHedgingInstrumentUsedAs
BasisForRecognisingHedgeInef
fectiveness

X duration,
credit

Zysk (strata) z tytułu zmiany
wartości godziwej instrumentu
zabezpieczającego stosowa
nego jako podstawa ujęcia
nieefektywności zabezpie
czenia

Zysk (strata) z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu
Ujawnianie informacji: MSSF 7
zabezpieczającego stosowanego jako podstawa ujęcia nieefek paragraf 24 A pkt c)
tywności zabezpieczenia. Nieefektywność zabezpieczenia
oznacza stopień, w jakim zmiany wartości godziwej lub
przepływÓw pieniężnych związanych z instrumentem zabez
pieczającym są większe lub mniejsze niż te związane
z pozycją zabezpieczaną.

ifrs-full

GainLossOnChangesInEffectOfLi X duration,
mitingNetDefinedBenefitAssetTo debit
AssetCeiling

Zysk (strata) z tytułu zmian
wyniku ograniczenia składnika
aktywÓw netto z tytułu
określonych świadczeń do
pułapu aktywów, z wyłącze
niem przychodów lub kosztów
z tytułu odsetek, zobowiązanie
(składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świad
czeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysku
(straty) z tytułu zmian wyniku ograniczenia składnika
aktywÓw netto z tytułu określonych świadczeń do pułapu
aktywów, z wyłączeniem kwot uwzględnionych w przycho
dach lub kosztach z tytułu odsetek. [Zob.: przychody z tytułu
odsetek; zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń; koszty (przychody) z tytułu odsetek,
zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c) ppkt (iv)
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainLossOnChangesInEffectOfLi X duration,
mitingReimbursementRightsToAs debit
setCeiling

Zysk (strata) z tytułu zmian
wyniku ograniczenia praw do
rekompensaty do pułapu akty
wÓw, z wyłączeniem przy
chodów lub kosztów z tytułu
odsetek, prawa do rekompen
saty

Zwiększenie (zmniejszenie) praw do rekompensaty wynikające
z zysku (straty) z tytułu zmian wyniku ograniczenia praw do
rekompensaty do pułapu aktywÓw, z wyłączeniem kwot
uwzględnionych w przychodach lub kosztach z tytułu odsetek.
[Zob.: przychody z tytułu odsetek; zobowiązanie (składnik
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń; przychody
z tytułu odsetek, prawa do rekompensaty]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c) ppkt (iv)

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFinan X duration,
cialInstrumentAsMeasuredAtFair credit
ValueThroughProfitOrLossBecau
seCreditDerivativeIsUsedToMana
geCreditRisk

Zysk (strata) z tytułu wyzna
czenia instrumentu finanso
wego jako wycenianego
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, ponieważ
kredytowy instrument
pochodny jest stosowany do
zarządzania ryzykiem kredy
towym

Zysk (strata) ujęty z tytułu wyznaczenia instrumentu finanso
wego (lub jego części) jako wycenianego w wartości godziwej
przez wynik finansowy, ponieważ kredytowy instrument
pochodny jest stosowany do zarządzania ryzykiem kredy
towym tego instrumentu finansowego. [Zob.: ryzyko kredy
towe [member]; instrumenty pochodne [member]; instrumenty
finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G pkt b)

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness

Zysk (strata) z tytułu nieefek
tywności zabezpieczenia

Zysk (strata) z tytułu nieefektywności zabezpieczenia.
Nieefektywność zabezpieczenia oznacza stopień, w jakim
zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych
związanych z instrumentem zabezpieczającym są większe lub
mniejsze niż te związane z pozycją zabezpieczaną.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectivenes
sAbstract

X duration,
credit

Zysk (strata) z tytułu nieefek
tywności zabezpieczenia [abs
tract]
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▼M1
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainLossOnHedgeIneffectivenes
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncome

X duration,
credit

Zysk (strata) z tytułu nieefek
tywności zabezpieczenia ujęty
w innych całkowitych docho
dach

Zysk (strata) z tytułu nieefektywności zabezpieczenia ujęty
w innych całkowitych dochodach. [Zob.: zysk (strata) z tytułu
nieefektywności zabezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectivenes
sRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Zysk (strata) z tytułu nieefek
tywności zabezpieczenia ujęty
w wyniku finansowym

Zysk (strata) z tytułu nieefektywności zabezpieczenia ujęty
w wyniku finansowym. [Zob.: zysk (strata) z tytułu nieefek
tywności zabezpieczenia]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 24C pkt a) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Zysk (strata) z tytułu aktuali
zacji wyceny, zobowiązanie
(składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świad
czeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z aktualizacji
wyceny tego zobowiązania (składnika aktywÓw) netto z tytułu
określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie (składnik akty
wów) netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c)

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
ReimbursementRights

Zwiększenie (zmniejszenie) praw do rekompensaty wynikające
z aktualizacji wyceny praw do rekompensaty. [Zob.: prawa do
rekompensaty, według wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c)

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
ReimbursementRightsAbstract

Zysk (strata) z tytułu aktuali
zacji wyceny, zobowiązanie
(składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świad
czeń [abstract]

X duration,
debit

Zysk (strata) z tytułu aktuali
zacji wyceny, prawa do
rekompensaty

Zysk (strata) z tytułu aktuali
zacji wyceny, prawa do
rekompensaty [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainLossRecognisedAsResultOf
RemeasuringToFairValueEquity
InterestInAcquireeHeldByAcqui
rerBeforeBusinessCombination

X duration,
credit

Zysk (strata) ujęty na skutek
przeszacowania do wartości
godziwej udziału kapitałowego
w jednostce przejmowanej
należącego do jednostki przej
mującej przed połączeniem
jednostek

Zysk (strata) ujęty na skutek przeszacowania do wartości
godziwej udziału kapitałowego w jednostce przejmowanej
należącego do jednostki przejmującej przed połączeniem
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt p) ppkt (ii)

ifrs-full

GainLossRecognisedOnFinancia
lInstrumentsWhoseFairValuePre
viouslyCouldNotBeReliablyMea
sured

X duration,
credit

Zysk (strata) ujęty z tytułu
wyłączenia instrumentów
finansowych, których wartości
godziwej nie można było
uprzednio wiarygodnie ustalić

Zysk (strata) ujęty z tytułu wyłączenia instrumentÓw finan
sowych, ktÓrych wartości godziwej nie można było uprzednio
wiarygodnie ustalić. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 30 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMeasure
mentToFairValueLessCostsToSel
lOrOnDisposalOfAssetsOrDispo
salGroupsConstitutingDiscontinu
edOperation

X duration,
credit

Zysk (strata) netto ujęty
w momencie przeszacowania
do wartości godziwej
pomniejszonej o koszty
doprowadzenia do sprzedaży
lub w momencie zbycia
aktywÓw lub grup do zbycia
stanowiących działalność
zaniechaną

Zysk (strata) netto ujęty w momencie przeszacowania do
wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do
sprzedaży lub w momencie zbycia aktywÓw lub grupy (grup)
do zbycia stanowiących działalność zaniechaną. [Zob.: dzia
łalność zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdentifiab
leAssetsAcquiredOrLiabilitiesAs
sumedInBusinessCombination

X duration,
credit

Zysk (strata), ktÓry dotyczy
możliwych do zidentyfiko
wania nabytych aktywów lub
zobowiązań przejętych
w ramach połączenia jedno
stek i ma taką wielkość,
charakter lub częstotliwość
występowania, że jego ujaw
nienie przyczynia się do
lepszego zrozumienia spra
wozdań finansowych
połączonej jednostki

Zysk (strata), ktÓry: zarÓwno a) dotyczy możliwych do
zidentyfikowania nabytych aktywów lub zobowiązań przeję
tych w ramach połączenia jednostek; jak i b) ma taką wiel
kość, charakter lub częstość występowania, że jego ujawnienie
przyczyni się do lepszego zrozumienia wyników finansowych
połączonej jednostki. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainOnRecoveryOfLoansAndAd
vancesPreviouslyWrittenOff

X duration,
credit

Zysk z tytułu odzyskania
uprzednio odpisanych poży
czek i zaliczek

Zysk z tytułu odzyskania uprzednio odpisanych pożyczek
i zaliczek.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPurcha
seTransaction

X duration,
credit

Zysk ujęty z transakcji
okazyjnego nabycia

Kwota zysku ujętego w połączeniu jednostek, w ktÓrym
kwota netto możliwych do zidentyfikowania nabytych
aktywów i przejętych zobowiązań przewyższa sumę przeka
zanej zapłaty, niekontrolujących udziałów w jednostce przej
mowanej oraz wartości godziwej kapitału jednostki przej
mowanej należącego poprzednio do jednostki przejmującej.
[Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt n) ppkt (i)

ifrs-full

GainsArisingFromDerecognitio
nOfFinancialAssetsMeasuredAtA
mortisedCost

X duration,
credit

Zyski wynikające z zaprzes
tania ujmowania aktywÓw
finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie

Zysk ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw wyni
kający z zaprzestania ujmowania aktywÓw finansowych
wycenianych w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 A

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDifferen
ceBetweenPreviousCarryingAmo
untAndFairValueOfFinancialAs
setsReclassifiedAsMeasuredAtFa
irValue

X duration,
credit

Zyski (straty) wynikające
z rÓżnicy między wcześnie
jszym zamortyzowanym
kosztem a wartością godziwą
składników aktywów finanso
wych przeklasyfikowanych
z kategorii składnikÓw wyce
nianych w zamortyzowanym
koszcie do kategorii skład
nikÓw wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Zyski (straty) wynikające z rÓżnicy między wcześniejszym
Ujawnianie informacji: MSR 1
zamortyzowanym kosztem a wartością godziwą składników
paragraf 82 pkt ca)
aktywów finansowych przeklasyfikowanych z kategorii skład
nikÓw wycenianych w zamortyzowanym koszcie do kategorii
składnikÓw wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy. [Zob.: w wartości godziwej [member]; aktywa
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 597

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesArisingFromSaleAn
dLeasebackTransactions

X duration,
credit

Zyski (straty) wynikające
z transakcji sprzedaży
i leasingu zwrotnego

Zyski (straty) wynikające z transakcji sprzedaży i leasingu
zwrotnego

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt i)

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSett
lementsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Zyski (straty) wynikające
z rozliczeń, zobowiązanie
(składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świad
czeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń wskutek rozliczeń.
Rozliczenia to transakcje, które powodują eliminację wszelkich
przyszłych prawnych lub zwyczajowo oczekiwanych
obowiązków w odniesieniu do części lub całości świadczeń
realizowanych w ramach programu określonych świadczeń,
innych niż wypłata świadczeń na rzecz pracowników lub w ich
imieniu, określona w warunkach programu i uwzględniona
w założeniach aktuarialnych. [Zob.: zobowiązanie (składnik
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń; programy
określonych świadczeń [member]; założenia aktuarialne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt d)

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsaleFi X duration,
nancialAssets
credit

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży

Zyski (straty) z tytułu aktywÓw finansowych dostępnych do
sprzedaży. [Zob.: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (ii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges
BeforeTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zabez
pieczeń przepływów pienięż
nych, przed opodatkowaniem

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zabezpieczeń przepływów pieniężnych, przed opodatkowa
niem. [Zob.: zabezpieczenia przepływów pieniężnych [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 23
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges
NetOfTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zabez
pieczeń przepływÓw pienięż
nych, po opodatkowaniu

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zabezpieczeń przepływów pieniężnych, po opodatkowaniu.
[Zob.: zabezpieczenia przepływów pieniężnych [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24C
pkt b) ppkt (i), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24E
pkt a), ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 23 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueEstimatesOfBiologicalAsset
sForCurrentPeriod

X duration,
credit

Zyski (straty) za bieżący okres
z tytułu zmiany wartości
godziwej pomniejszonej
o koszty doprowadzenia do
sprzedaży aktywów biologicz
nych

Zyski (straty) za bieżący okres z tytułu zmiany wartości
godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży
aktywów biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 40

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zmiany
wartości godziwej instru
mentÓw pochodnych

Zyski (straty) wynikające ze zmiany wartości godziwej
instrumentów pochodnych ujęte w wyniku finansowym. [Zob.:
instrumenty pochodne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivativesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpreadsBe
foreTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zmiany
wartości walutowych
spreadów bazowych, przed
opodatkowaniem

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zmiany wartości walutowych spreadów bazowych, przed
opodatkowaniem. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b)

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpreadsNe
tOfTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zmiany
wartości walutowych
spreadów bazowych, po
opodatkowaniu

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zmiany wartości walutowych spreadÓw bazowych, po
opodatkowaniu. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf
ForwardElementsOfForwardCon
tractsBeforeTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zmiany
wartości elementÓw termino
wych (forward) kontraktÓw
terminowych typu forward,
przed opodatkowaniem

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zmiany wartości elementów terminowych (forward)
kontraktów terminowych typu forward, przed opodatkowaniem
[Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b)

Zyski (straty) z tytułu zmiany
wartości godziwej instru
mentów pochodnych [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnChangeInValueOf
ForwardElementsOfForwardCon
tractsNetOfTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zmiany
wartości elementów termino
wych (forward) kontraktów
terminowych typu forward, po
opodatkowaniu

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zmiany wartości elementów terminowych (forward)
kontraktów terminowych typu forward, po opodatkowaniu.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf
TimeValueOfOptionsBeforeTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zmiany
wartości opcji w czasie, przed
opodatkowaniem

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zmiany wartości opcji w czasie, przed opodatkowaniem. [Zob.:
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b)

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf
TimeValueOfOptionsNetOfTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zmiany
wartości opcji w czasie, po
opodatkowaniu

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zmiany wartości opcji w czasie, po opodatkowaniu. [Zob.:
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInves
tmentProperties

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zbycia
nieruchomości inwestycyjnych

Zyski (straty) z tytułu zbycia nieruchomości inwestycyjnych.
[Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInves
tmentPropertiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInves
tmentPropertyCarriedAtCostOrI
nAccordanceWithIFRS16Within
FairValueModel

Zyski (straty) z tytułu zbycia nieruchomości inwestycyjnych
wykazywanych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub
zgodnie z MSSF 16 w ramach modelu wartości godziwej.
[Zob.: w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub zgodnie
z MSSF 16 w modelu wartości godziwej [member]; nieru
chomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 78 pkt d) ppkt (iii)

Zyski (straty) z tytułu zbycia
nieruchomości inwestycyjnych
[abstract]

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zbycia
nieruchomości inwestycyjnych
wykazywanych w cenie
nabycia lub koszcie wytwo
rzenia lub zgodnie z MSSF 16
w modelu wartości godziwej
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInves
tments

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInves
tmentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOther
NoncurrentAssets

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentAbstract

Etykieta

Zyski (straty) z tytułu zbycia
inwestycji

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zyski (straty) z tytułu zbycia inwestycji.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt d)

Zyski (straty) z tytułu zbycia aktywÓw trwałych. [Zob.:
aktywa trwałe (długoterminowe)]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Zyski (straty) z tytułu zbycia
innych aktywÓw trwałych

Zyski (straty) z tytułu zbycia innych aktywÓw trwałych.
[Zob.: inne aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98

Zyski (straty) z tytułu zbycia
rzeczowych aktywÓw trwa
łych

Zyski (straty) z tytułu zbycia rzeczowych aktywÓw trwałych.
[Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt c)

Zyski (straty) z tytułu zbycia
inwestycji [abstract]

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zbycia
aktywÓw trwałych

Zyski (straty) z tytułu zbycia
aktywÓw trwałych [abstract]
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Zyski (straty) z tytułu zbycia
rzeczowych aktywÓw trwa
łych [abstract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnExchangeDifferen
cesOnTranslationBeforeTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu rÓżnic
kursowych wynikających
z przeliczenia, przed opodat
kowaniem

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
rÓżnic kursowych wynikających z przeliczenia sprawozdania
finansowego jednostek działających za granicą, przed opodat
kowaniem. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b)

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDifferen
cesOnTranslationNetOfTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu rÓżnic
kursowych wynikających
z przeliczenia, po opodatko
waniu

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
rÓżnic kursowych wynikających z przeliczenia sprawozdania
finansowego jednostek działających za granicą, po opodatko
waniu. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDifferen
cesOnTranslationRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Zysk (strata) z tytułu rÓżnic
kursowych

Kwota rÓżnic kursowych ujętych w wyniku finansowym,
ktÓre wynikają z transakcji w walucie obcej, z wyłączeniem
różnic wynikających z instrumentÓw finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez wynik finansowy
zgodnie z MSSF 9. [Zob.: w wartości godziwej [member];
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 21
paragraf 52 pkt a), przykład: MSR
7 A, sprawozdanie z przepływÓw
pieniężnych dla jednostki innej niż
instytucja finansowa

ifrs-full

X duration
GainsLossesOnFairValueAdjus
tmentAttributableToPhysicalChan
gesBiologicalAssets

Zyski (straty) z tytułu
z korekty wartości godziwej
związanej ze zmianami
o charakterze fizycznym,
aktywa biologiczne

Zyski (straty) wynikające ze zmian wartości godziwej
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów
biologicznych wskutek zmian o charakterze fizycznym. [Zob.:
aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 51,
przykład: MSR 41, przykład 1,
XYZ Dairy Ltd

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjus
X duration
tmentAttributableToPriceChanges
BiologicalAssets

Zyski (straty) z tytułu korekty
wartości godziwej związanej
ze zmianami ceny, aktywa
biologiczne

Zyski (straty) wynikające ze zmian wartości godziwej
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów
biologicznych wskutek zmian ceny. [Zob.: aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 51,
przykład: MSR 41, przykład 1,
XYZ Dairy Ltd
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zyski (straty) z tytułu korekty
wartości godziwej, aktywa
biologiczne

Zyski (straty) wynikające ze zmian wartości godziwej
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów
biologicznych wskutek zarówno zmian o charakterze fizycz
nym, jak i zmian ceny na rynku. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 50 pkt a)

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjus
tmentBiologicalAssets

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjus
tmentBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjus
tmentInvestmentProperty

X duration

Zyski (straty) wynikające
z korekty wartości godziwej,
nieruchomości inwestycyjne

Zyski (straty) wynikające ze zmian wartości godziwej nieru
chomości inwestycyjnej. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt d)

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsA
tAmortisedCost

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych wyce
nianych w zamortyzowanym
koszcie

Zyski (straty) z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa finansowe wyce
niane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (vi)

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy

Zyski (straty) z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (i)

Zyski (straty) z tytułu korekty
wartości godziwej, aktywa
biologiczne [abstract]
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sClassifiedAsHeldForTrading

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
zaklasyfikowanych jako prze
znaczone do obrotu

Zyski (straty) z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy, zaklasyfikowa
nych jako przeznaczone do obrotu. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu; zyski (straty)
z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (i) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sDesignatedAsUponInitialRecog
nition

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
wyznaczonych w momencie
początkowego ujęcia albo
później

Zyski (straty) z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy, które zostały
wyznaczone jako wyceniane w ten sposÓb w momencie
początkowego ujęcia albo później. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
wyznaczone w momencie początkowego ujęcia albo później;
zyski (straty) z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sMandatorilyMeasuredAtFair
Value

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
obowiązkowo wycenianych
w wartości godziwej

Zyski (straty) z tytułu aktywÓw finansowych obowiązkowo
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
zgodnie z MSSF 9. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, obowiązkowo
wyceniane w wartości godziwej; zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (i)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnFinancialAsset
X duration,
sMeasuredAtFairValueThroughOt credit
herComprehensiveIncomeBefo
reTax

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody,
przed opodatkowaniem

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach wyni
kające z aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody, przed opodatkowa
niem. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody; inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 20
pkt a) ppkt (viii)

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
X duration,
sMeasuredAtFairValueThroughOt credit
herComprehensiveIncomeNe
tOfTax

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody,
po opodatkowaniu

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach wyni
kające z aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody, po opodatkowaniu.
[Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
X duration,
sReclassifiedOutOfAvailableforsa credit
leFinancialAssetsRecognisedInOt
herComprehensiveIncome

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych prze
kwalifikowanych z kategorii
aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży ujęte
w wyniku finansowym

Zyski (straty) ujęte w wyniku finansowym wynikające
z aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kategorii
aktywÓw finansowych dostępnych do sprzedaży. [Zob.:
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
X duration,
sReclassifiedOutOfFinancialAsset credit
sAtFairValueThroughProfitOrLos
sRecognisedInProfitOrLoss

Zyski (straty) z tytułu
aktywÓw finansowych prze
kwalifikowanych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy ujęte
w wyniku finansowym

Zyski (straty) ujęte w wyniku finansowym wynikające
z aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kategorii
aktywÓw finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnFinancialInstru
mentsAbstract

Zyski (straty) z tytułu instru
mentÓw finansowych [abs
tract]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabilitie X duration,
sAtAmortisedCost
credit

Zyski (straty) z tytułu zobo
wiązań finansowych wycenia
nych w zamortyzowanym
koszcie

Zyski (straty) z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: zobowiązania finansowe
wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (v)

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabilitie X duration,
sAtFairValueThroughProfitOrLoss credit

Zyski (straty) z tytułu zobo
wiązań finansowych wycenia
nych w wartości godziwej
przez wynik finansowy

Zyski (straty) z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: zobowi
ązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabilitie X duration,
sAtFairValueThroughProfitOrLos credit
sClassifiedAsHeldForTrading

Zyski (straty) z tytułu zobo
wiązań finansowych wycenia
nych w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
zaklasyfikowanych jako prze
znaczone do obrotu

Zyski (straty) z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy, zaklasyfikowa
nych jako przeznaczone do obrotu. [Zob.: zobowiązania
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy; zyski (straty) z tytułu zobowiązań finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (i)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnFinancialLiabilitie X duration,
sAtFairValueThroughProfitOrLos credit
sDesignatedAsUponInitialRecog
nition

Zyski (straty) z tytułu zobo
wiązań finansowych wycenia
nych w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
wyznaczonych w momencie
początkowego ujęcia albo
później

Zyski (straty) z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych Ujawnianie informacji: MSSF 7
w wartości godziwej przez wynik finansowy, ktÓre zostały
paragraf 20 pkt a) ppkt (i)
wyznaczone jako wyceniane w ten sposÓb w momencie
początkowego ujęcia albo później. [Zob.: zobowiązania finan
sowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
wyznaczone w momencie początkowego ujęcia albo później;
zyski (straty) z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAttri
butableToHedgedRisk

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu pozycji
zabezpieczanej związane
z zabezpieczanym ryzykiem,
zabezpieczenia wartości
godziwej

Zyski (straty) z tytułu pozycji zabezpieczanych w zabezpie
czeniach wartości godziwej, które są związane z zabezpie
czanym ryzykiem. [Zob.: zabezpieczenia wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 pkt a) ppkt (ii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOperationsBe
foreTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zabez
pieczeń udziałÓw w aktywach
netto jednostek działających za
granicą, przed opodatkowa
niem

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach wyni
kające z zabezpieczeń udziałów w aktywach netto jednostek
działających za granicą, przed opodatkowaniem. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 39
paragraf 102 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 91 pkt
b), ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.13 pkt a)

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOperationsNe
tOfTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zabez
pieczeń udziałów w aktywach
netto jednostek działających za
granicą, po opodatkowaniu

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach wyni
kające z zabezpieczeń udziałów w aktywach netto jednostek
działających za granicą, po opodatkowaniu. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 39
paragraf 102 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 91 pkt
a), ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.13 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24C
pkt b) ppkt (i), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24E
pkt a)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnHedgingInstrument

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu instru
mentu zabezpieczającego,
zabezpieczenia wartości
godziwej

Zyski (straty) z tytułu instrumentÓw zabezpieczających
w zabezpieczeniach wartości godziwej. [Zob.: zabezpieczenia
wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 pkt a) ppkt (i) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturityIn
vestments

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu inwe
stycji utrzymywanych do
terminu wymagalności

Zyski (straty) z tytułu inwestycji utrzymywanych do terminu
wymagalności. [Zob.: inwestycje utrzymywane do terminu
wymagalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (iii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenessOf
CashFlowHedgesRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu
nieefektywności zabezpieczeń
przepływów pieniężnych
ujętych w wyniku finansowym

Zyski (straty) z tytułu nieefektywnej części zabezpieczeń
przepływów pieniężnych ujętej w wyniku finansowym. [Zob.:
zabezpieczenia przepływÓw pieniężnych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenessOf X duration,
HedgesOfNetInvestmentsInForeig credit
nOperations

Zyski (straty) z tytułu
nieefektywności zabezpieczeń
udziałów w aktywach netto
jednostek działających za
granicą ujętych w wyniku
finansowym

Zyski (straty) z tytułu nieefektywnej części zabezpieczeń
udziałów w aktywach netto jednostek działających za granicą
ujętej w wyniku finansowym. [Zob.: zabezpieczenia udziałÓw
w aktywach netto jednostki działającej za granicą [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecognitio
X duration,
nOfBiologicalAssetsForCurrentPe credit
riod

Zyski (straty) powstałe
w momencie początkowego
ujęcia aktywów biologicznych
i produktÓw rolniczych za
bieżący okres

Łączna kwota zysków (strat) za bieżący okres powstała
w momencie początkowego ujęcia aktywów biologicznych
i produktÓw rolniczych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 40

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSett
lements

Zyski (straty) wynikające
z rozliczeń z tytułu spraw
sądowych

Zyski (straty) wynikające z rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt f)

X duration,
credit
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnLitigationSett
lementsAbstract

Zyski (straty) wynikające
z rozliczeń z tytułu spraw
sądowych [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAndRecei
vables

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu poży
czek i należności

Zyski (straty) z tytułu pożyczek i należności. [Zob.: pożyczki
i należności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (iv) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetaryPosi
tion

X duration,
credit

Zyski (straty) wynikające
z sytuacji pieniężnej netto

Zyski (straty) stanowiące różnicę powstałą w wyniku prze
kształcenia aktywÓw niepieniężnych, kapitału własnego
i pozycji sprawozdania z całkowitych dochodÓw oraz korekty
indeksowanych aktywÓw i zobowiązań w sprawozdawczości
w warunkach hiperinflacji.

Ujawnianie informacji: MSR 29
paragraf 9

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossBefo
reTax

X duration,
credit

Zyski (starty) z tytułu zmiany
netto w odroczonych saldach
z regulowanej działalności
związanej z pozycjami, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego, przed
opodatkowaniem

Zyski (starty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu Ujawnianie informacji: MSSF 14
zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działal
paragraf 22 pkt b)
ności związanej z pozycjami, ktÓre zostaną przeklasyfikowane
do wyniku finansowego, przed opodatkowaniem. [Zob.: odro
czone salda z regulowanej działalności [member]; inne całko
wite dochody]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossNe
tOfTax

X duration,
credit

Zyski (starty) z tytułu zmiany
netto w odroczonych saldach
z regulowanej działalności
związanej z pozycjami, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego, po
opodatkowaniu

Zyski (starty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działal
ności związanej z pozycjami, ktÓre zostaną przeklasyfikowane
do wyniku finansowego, po opodatkowaniu. [Zob.: odroczone
salda z regulowanej działalności [member]; inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 22 pkt b)
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Nazwa elementu/URI roli
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elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesOnRemeasuringAvai
lableforsaleFinancialAssetsBefo
reTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu aktuali
zacji wyceny aktywÓw finan
sowych dostępnych do sprze
daży, przed opodatkowaniem

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
aktualizacji wyceny aktywÓw finansowych dostępnych do
sprzedaży, przed opodatkowaniem. [Zob.: aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (ii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnRemeasuringAvai
lableforsaleFinancialAssetsNe
tOfTax

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu aktuali
zacji wyceny aktywÓw finan
sowych dostępnych do sprze
daży, po opodatkowaniu

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
aktualizacji wyceny aktywÓw finansowych dostępnych do
sprzedaży, po opodatkowaniu. [Zob.: aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (ii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentIncrea
seInFairValueLessCostsToSellNo
tInExcessOfRecognisedCumulati
veImpairmentLoss

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu
pÓźniejszego wzrostu wartości
godziwej pomniejszonej
o koszty doprowadzenia do
sprzedaży w kwocie nie
większej niż ujęty skumulo
wany odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości lub
z tytułu odpisu wartości
godziwej pomniejszonej
o koszty doprowadzenia do
sprzedaży

Zyski z tytułu pÓźniejszego wzrostu wartości godziwej
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży
(w kwocie nie większej niż ujęty skumulowany odpis aktua
lizujący z tytułu utraty wartości) oraz straty z tytułu odpisu
wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do
sprzedaży aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczo
nych do sprzedaży.

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 41 pkt c)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValu
eMeasurementAssets

X duration

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach
z wyłączeniem różnic kurso
wych, ustalanie wartości
godziwej, aktywa

Zyski (straty) z wyłączeniem różnic kursowych, ujęte
w innych całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości
godziwej aktywów. [Zob.: w wartości godziwej [member];
inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValu
eMeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

X duration

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach
z wyłączeniem różnic kurso
wych, ustalanie wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Zyski (straty) z wyłączeniem rÓżnic kursowych, ujęte
w innych całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości
godziwej własnych instrumentów kapitałowych jednostki.
[Zob.: w wartości godziwej [member]; inne całkowite
dochody]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValu
eMeasurementLiabilities

X duration

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach
z wyłączeniem różnic kurso
wych, ustalanie wartości
godziwej, zobowiązania

Zyski (straty) z wyłączeniem różnic kursowych, ujęte
w innych całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości
godziwej zobowiązań. [Zob.: w wartości godziwej [member];
inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValu
eMeasurementAssets

X duration

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach,
w tym rÓżnice kursowe, usta
lanie wartości godziwej,
aktywa

Zyski (straty), w tym rÓżnice kursowe, ujęte w innych
całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości godziwej
aktywów. [Zob.: w wartości godziwej [member]; inne całko
wite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValu
eMeasurementAssetsAbstract

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach, usta
lanie wartości godziwej,
aktywa [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValu
eMeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValu
eMeasurementEntitysOwnEquity
InstrumentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValu
eMeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValu
eMeasurementLiabilitiesAbstract

X duration

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach,
w tym rÓżnice kursowe, usta
lanie wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Zyski (straty), w tym rÓżnice kursowe, ujęte w innych
całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości godziwej
własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

Zyski (straty), w tym rÓżnice kursowe, ujęte w innych
całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości godziwej
zobowiązań. [Zob.: w wartości godziwej [member]; inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach, usta
lanie wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki [abstract]

X duration

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach,
w tym rÓżnice kursowe, usta
lanie wartości godziwej, zobo
wiązania

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach, usta
lanie wartości godziwej, zobo
wiązania [abstract]
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExchan
geDifferencesFairValueMeasure
mentAssets

X duration

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach
z tytułu rÓżnic kursowych,
ustalanie wartości godziwej,
aktywa

Zyski (straty) z tytułu rÓżnic kursowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości godziwej
aktywów. [Zob.: w wartości godziwej [member]; inne całko
wite dochody]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExchan
geDifferencesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach
z tytułu rÓżnic kursowych,
ustalanie wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Zyski (straty) z tytułu rÓżnic kursowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości godziwej
własnych instrumentów kapitałowych jednostki. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExchan
geDifferencesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach
z tytułu rÓżnic kursowych,
ustalanie wartości godziwej,
zobowiązania

Zyski (straty) z tytułu rÓżnic kursowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, z tytułu ustalania wartości godziwej
zobowiązań. [Zob.: w wartości godziwej [member]; inne
całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnFinan
cialLiabilitiesAtFairValueThroug
hProfitOrLossDesignatedUponIni
tialRecognitionOrSubsequently

X duration,
credit

Zyski (straty) ujęte w innych
całkowitych dochodach
z tytułu zobowiązań finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy, wyznaczonych
w momencie początkowego
ujęcia albo później

Zyski (straty) ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu
zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy, które zostały wyznaczone jako
wyceniane w ten sposÓb w momencie początkowego ujęcia
albo później. [Zob.: zyski (straty) z tytułu zobowiązań finan
sowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy, wyznaczonych w momencie początkowego ujęcia
albo później]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChangeI
nUnrealisedGainsOrLossesForAs
setsHeldAtEndOfPeriodFairValu
eMeasurement

X duration,
credit

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym przypisywane
zmianie niezrealizowanych
zyskÓw lub strat związanych
z aktywami posiadanymi na
koniec okresu, ustalanie
wartości godziwej

Zyski (straty) ujęte w wyniku finansowym w odniesieniu do
aktywÓw wycenionych według wartości godziwej, które są
przypisywane zmianie niezrealizowanych zysków lub strat
związanych z tymi aktywami posiadanymi na koniec okresu
sprawozdawczego. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt f)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration,
tOrLossAttributableToChangeI
credit
nUnrealisedGainsOrLossesForEn
titysOwnEquityInstrumentsHeldA
tEndOfPeriodFairValueMeasure
ment

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym przypisywane
zmianie niezrealizowanych
zyskÓw lub strat związanych
z własnymi instrumentami
kapitałowymi jednostki posia
danymi na koniec okresu,
ustalanie wartości godziwej

Zyski (straty) ujęte w wyniku finansowym w odniesieniu do
własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki wycenionych
według wartości godziwej, które są przypisywane zmianie
niezrealizowanych zysków lub strat związanych z tymi
instrumentami posiadanymi na koniec okresu sprawozdaw
czego. [Zob.: w wartości godziwej [member]; własne instru
menty kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt f)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration,
tOrLossAttributableToChangeI
credit
nUnrealisedGainsOrLossesForLia
bilitiesHeldAtEndOfPeriodFairVa
lueMeasurement

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym przypisywane
zmianie niezrealizowanych
zyskÓw lub strat związanych
ze zobowiązaniami posiada
nymi na koniec okresu, usta
lanie wartości godziwej

Zyski (straty) ujęte w wyniku finansowym w odniesieniu do
zobowiązań wycenionych według wartości godziwej, które są
przypisywane zmianie niezrealizowanych zysków lub strat
związanych z tymi zobowiązaniami posiadanymi na koniec
okresu sprawozdawczego. [Zob.: w wartości godziwej [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt f)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasurementAs
sets

X duration

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym z wyłączeniem
różnic kursowych, ustalanie
wartości godziwej, aktywa

Zyski (straty) z wyłączeniem różnic kursowych, ujęte
w wyniku finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej
aktywów. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration
tOrLossExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym z wyłączeniem
różnic kursowych, ustalanie
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Zyski (straty) z wyłączeniem różnic kursowych, ujęte
w wyniku finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej
własnych instrumentów kapitałowych jednostki. [Zob.:
w wartości godziwej [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym z wyłączeniem
różnic kursowych, ustalanie
wartości godziwej, zobowi
ązania

Zyski (straty) z wyłączeniem różnic kursowych, ujęte
w wyniku finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej
zobowiązań. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration
tOrLossFairValueMeasurementAs
sets

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym, w tym rÓżnice
kursowe, ustalanie wartości
godziwej, aktywa

Zyski (straty), w tym rÓżnice kursowe, ujęte w wyniku
finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej aktywów.
[Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementAs
setsAbstract

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym, ustalanie
wartości godziwej, aktywa
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

X duration
GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym, w tym rÓżnice
kursowe, ustalanie wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym, ustalanie
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki [abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurement
Liabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnBuyingReinsurance

X duration

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym, w tym rÓżnice
kursowe, ustalanie wartości
godziwej, zobowiązania

Referencje

Zyski (straty), w tym rÓżnice kursowe, ujęte w wyniku
finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej własnych
instrumentów kapitałowych jednostki. [Zob.: w wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

Zyski (straty), w tym rÓżnice kursowe, ujęte w wyniku
finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej zobowiązań.
[Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

Zyski (straty) ujęte w wyniku finansowym wynikające
z nabycia reasekuracji przez jednostkę.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) ppkt (i) – data
wygaśnięcia 01.01.2021

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym, ustalanie
wartości godziwej, zobowi
ązania [abstract]

X duration,
credit

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym wynikające
z reasekuracji
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementAssets

X duration

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym z tytułu rÓżnic
kursowych, ustalanie wartości
godziwej, aktywa

Zyski (straty) z tytułu rÓżnic kursowych, ujęte w wyniku
finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej aktywów.
[Zob.: w wartości godziwej [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym z tytułu rÓżnic
kursowych, ustalanie wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Zyski (straty) z tytułu rÓżnic kursowych, ujęte w wyniku
finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej własnych
instrumentów kapitałowych jednostki. [Zob.: w wartości
godziwej [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementLiabilities

X duration

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym z tytułu rÓżnic
kursowych, ustalanie wartości
godziwej, zobowiązania

Zyski (straty) z tytułu rÓżnic kursowych, ujęte w wyniku
finansowym, z tytułu ustalania wartości godziwej zobowiązań.
[Zob.: w wartości godziwej [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sDesignatedUponInitialRecogni
tionOrSubsequently

X duration,
credit

Zyski (straty) ujęte w wyniku
finansowym z tytułu zobowi
ązań finansowych wycenia
nych w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
wyznaczonych w momencie
początkowego ujęcia albo
później

Zyski (straty) ujęte w wyniku finansowym z tytułu zobowi
Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (i)
ązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy, które zostały wyznaczone jako wyceniane
w ten sposÓb w momencie początkowego ujęcia albo później.
[Zob.: zyski (straty) z tytułu zobowiązań finansowych wyce
nianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wyzna
czonych w momencie początkowego ujęcia albo później]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X duration,
credit

Zyski (straty) ujęte w przy
padku utraty kontroli nad
jednostką zależną

Zyski (straty) ujęte w związku z utratą kontroli nad jednostką
zależną, które można przyporządkować byłemu udziałowi
kontrolującemu.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GainsOnChangeInFairValueOfDe X duration,
rivatives
credit

Zyski z tytułu zmiany wartości
godziwej instrumentów
pochodnych

Zyski wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentów
pochodnych ujęte w wyniku finansowym. [Zob.: instrumenty
pochodne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestmen
tProperties

X duration,
credit

Zyski ze zbycia nieruchomości
inwestycyjnych

Zysk ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych. [Zob.: nieru
chomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestments

X duration,
credit

Zyski ze zbycia inwestycji

Zysk ze zbycia inwestycji.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt d)

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncurren
tAssets

X duration,
credit

Zyski ze zbycia aktywÓw
trwałych

Zysk ze zbycia aktywÓw trwałych [Zob.: aktywa trwałe (dłu Powszechna praktyka: MSR 1
goterminowe)]
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfPropertyPlan X duration,
tAndEquipment
credit

Zyski ze zbycia rzeczowych
aktywÓw trwałych

Zysk ze zbycia rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt c)

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Zyski wynikające z rozliczeń
z tytułu spraw sądowych

Zysk wynikający z rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt f)

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Licencje na gry [member]

Element ten oznacza licencje dotyczące gier. [Zob.: licencje
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Dystrybucja gazu [member]

Element ten oznacza działalność jednostki związaną z dystry Przykład: MSSF 14 paragraf IE2,
bucją gazu.
przykład: MSSF 14 paragraf 33
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GeneralAndAdministrativeEx
pense

X duration,
debit

Koszty ogÓlne i administra
cyjne

Kwota kosztÓw związanych z ogÓlną i administracyjną
działalnością jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Obszary geograficzne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
a), przykład: MSSF 15 paragraf
B89 pkt b), przykład: MSSF 17
paragraf 96 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Obszary geograficzne [mem
ber]

Element ten oznacza zagregowane obszary geograficzne.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Obszary
geograficzne”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
a), przykład: MSSF 15 paragraf
B89 pkt b), przykład: MSSF 17
paragraf 96 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 33

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredAtPo member
intInTimeMember

Dobra lub usługi przekazane
w określonym momencie
[member]

Element ten oznacza dobra lub usługi przekazane klientowi
w określonym momencie. [Zob.: zobowiązania do wykonania
świadczenia spełniane w określonym momencie [member]]

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt f)

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredOver member
TimeMember

Dobra lub usługi przekazy
wane w miarę upływu czasu
[member]

Element ten oznacza dobra lub usługi przekazywane klientowi
w miarę upływu czasu. [Zob.: zobowiązania do wykonania
świadczenia spełniane w miarę upływu czasu [member]]

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt f)

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToConsumer
sMember

Dobra sprzedawane
bezpośrednio klientom [mem
ber]

Element ten oznacza dobra sprzedawane bezpośrednio
klientom.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt g)

ifrs-full

GoodsSoldThroughIntermediaries member
Member

Dobra sprzedawane przez
pośredników [member]

Element ten oznacza dobra sprzedawane przez pośredników.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt g)

member
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta dokumentacji

Referencje

Wartość firmy

Kwota składnikÓw aktywÓw odzwierciedlająca przyszłe
korzyści ekonomiczne powstające z innych aktywÓw nabytych
w ramach połączenia jednostek, które nie są pojedynczo
identyfikowane ani osobno ujmowane. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 134
pkt a), ujawnianie informacji: MSR
36 paragraf 135 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B67
pkt d)

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d) ppkt (iv)

Etykieta

Goodwill

ifrs-full

GoodwillDerecognisedWithoutHa X duration,
vingPreviouslyBeenIncludedIn
credit
DisposalGroupClassifiedAsHel
dForSale

Wartość firmy usunięta
z bilansu, ktÓra nie była
wcześniej zawarta w grupie
aktywÓw przeznaczonych do
zbycia sklasyfikowanej jako
„przeznaczona do sprzedaży”

Kwota wartości firmy usuniętej z bilansu, ktÓra nie była
wcześniej zawarta w grupie aktywÓw przeznaczonych do
zbycia sklasyfikowanej jako „przeznaczona do sprzedaży”.
[Zob.: wartość firmy; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży [member]]

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductibleFor
TaxPurposes

X instant,
debit

Wartość firmy, co do której
oczekuje się, że dla celów
podatkowych będzie stanowić
koszt uzyskania przychodu

Kwota wartości firmy w połączeniu jednostek, co do ktÓrej
Ujawnianie informacji: MSSF 3
oczekuje się, że dla celów podatkowych będzie stanowić koszt paragraf B64 pkt k)
uzyskania przychodu. [Zob.: wartość firmy; połączenia jedno
stek [member]]

ifrs-full

GoodwillMember

member

Wartość firmy [member]

Element ten oznacza wartość firmy. [Zob.: wartość firmy]

Przykład: MSR 36 paragraf 127

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAcquisi X instant,
tionDate
debit

Wartość firmy ujęta na dzień
przejęcia

Kwota wartości firmy ujęta na dzień przejęcia w ramach
połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: wartość firmy;
połączenia jednostek [member]]

Przykład: MSSF 3 paragraf B64,
przykład: MSSF 3 paragraf IE72

ifrs-full

GovernmentCustomersMember

member

Klienci z sektora rządowego
[member]

Element ten oznacza klientÓw z sektora rządowego. [Zob.:
rząd [member]]

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt c)

ifrs-full

GovernmentDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Posiadane rządowe instru
menty dłużne

Kwota instrumentÓw dłużnych posiadanych przez jednostkę,
które zostały wyemitowane przez rząd. [Zob.: posiadane
instrumenty dłużne; rząd [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GovernmentGrants

X instant,
credit

Dotacje rządowe

Kwota pomocy rządowej, która przybiera formę przekazania
jednostce gospodarczej środków, w zamian za spełnianie przez
nią, w przeszłości lub w przyszłości, pewnych warunków
związanych z jej działalnością operacyjną, ujętych jako przy
chody przyszłych okresów. Do dotacji rządowej nie zalicza się
takich form pomocy rządowej, którym nie można przypisać
określonej wartości, oraz transakcji prowadzonych z rządem,
co do ktÓrych nie istnieje możliwość odróżnienia ich od
zwykłych transakcji handlowych jednostki gospodarczej.
[Zob.: rząd [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

GovernmentMember

member

Rząd [member]

Element ten oznacza rząd, agencje rządowe oraz inne podobne
organy lokalne, krajowe lub międzynarodowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 34

ifrs-full

GrossAmountArisingFromInsuran member
ceContractsMember

Kwoty brutto wynikające
z umÓw ubezpieczeniowych
[member]

Element ten oznacza kwoty brutto wynikające z umÓw ubez Powszechna praktyka: MSSF 4
pieczeniowych. [Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych
Ujawnianie informacji – data
[member]]
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

GrossCarryingAmountMember

Wartość bilansowa brutto
[member]

Element ten oznacza wartość, w jakiej dany składnik aktywÓw
jest ujmowany w bilansie, przed pomniejszeniem o umorzenie
(odpisy amortyzacyjne) oraz łączną kwotę odpisów aktuali
zujących z tytułu utraty wartości. [Zob.: kwota umorzenia
i amortyzacji; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

member

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 38 paragraf 118
pkt c), ujawnianie informacji: MSR
40 paragraf 79 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 41 paragraf 54
pkt f), ujawnianie informacji:
MSSF 3 paragraf B67 pkt d),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35I, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M,
przykład: MSSF 7 paragraf 35N,
powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf IG29 – data wygaśnięcia:
01.01.2021, powszechna praktyka:
MSSF 7 paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GrossContractualAmountsRecei
vableForAcquiredReceivables

X instant,
debit

Wartość brutto kwot nabytych
należności wynikających
z zawartych umÓw

Wartość brutto kwot należności wynikających z zawartych
umÓw, nabytych w ramach połączenia jednostek gospodar
czych. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOffAgain X instant,
stFinancialLiabilitiesSubjectToOf debit
fsettingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
ments

Aktywa finansowe brutto
kompensowane ze zobowiąza
niami finansowymi, które są
objęte kompensowaniem,
egzekwowalnym porozumie
niem ramowym lub podobnym
porozumieniem dotyczącym
kompensowania

Wartość aktywów finansowych kompensowanych ze zobowi
ązaniami finansowymi, gdy jednostka: a) posiada ważny tytuł
prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot; oraz b)
zamierza rozliczyć się w kwocie netto albo jednocześnie
zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie.
[Zob.: aktywa finansowe; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C pkt b)

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSubjectTo
X instant,
OffsettingEnforceableMasterNet
debit
tingArrangementsOrSimilarAgree
ments

Aktywa finansowe brutto,
ktÓre są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania

Kwota brutto ujętych aktywów finansowych, które są objęte
albo kompensowaniem, albo egzekwowalnym porozumieniem
ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym
kompensowania. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C pkt a)

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSetOffA X instant,
gainstFinancialAssetsSubjectTo
credit
OffsettingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimilarAgree
ments

Zobowiązania finansowe
brutto kompensowane z akty
wami finansowymi, ktÓre są
objęte kompensowaniem,
egzekwowalnym porozumie
niem ramowym lub podobnym
porozumieniem dotyczącym
kompensowania

Kwota zobowiązań finansowych kompensowanych z aktywami
finansowymi, gdy jednostka: a) posiada ważny tytuł prawny do
dokonania kompensaty ujętych kwot; oraz b) zamierza
rozliczyć się w kwocie netto albo jednocześnie zrealizować
składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. [Zob.: aktywa
finansowe; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C pkt b)

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSubjec
tToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

Zobowiązania finansowe
brutto, które są objęte
kompensowaniem, egzekwo
walnym porozumieniem
ramowym lub podobnym
porozumieniem dotyczącym
kompensowania

Kwota brutto ujętych zobowiązań finansowych, które są objęte
albo kompensowaniem, albo egzekwowalnym porozumieniem
ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym
kompensowania. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C pkt a)

X instant,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

GrossLeaseLiabilities

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu
leasingu brutto

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
nych związanych ze zobowiązaniami z tytułu leasingu przed
potrąceniem kosztów finansowych. [Zob.: zobowiązania
z tytułu leasingu]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 58, przykład: MSSF 7
paragraf B11D pkt a)

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Zobowiązania do udzielenia
pożyczki brutto

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
nych dotyczących zobowiązań do otrzymania pożyczki brutto.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D
pkt e)

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Zysk brutto na sprzedaży

Kwota przychodu pomniejszona o koszt własny sprzedaży.
[Zob.: koszt własny sprzedaży; przychody]

Przykład: MSR 1 paragraf 103

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

Licencje GSM [member]

Element ten oznacza licencje globalnego systemu łączności
ruchomej. [Zob.: licencje i franchising]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Gwarancje [member]

Element ten oznacza sformalizowane przyrzeczenia, zazwyczaj
w formie pisemnej, w ramach ktÓrych jedna strona przyjmuje
na siebie odpowiedzialność za długi lub obowiązki drugiej
strony, lub w ramach ktÓrych strona gwarantuje, że określone
warunki zostaną spełnione.

Przykład: MSSF 7 paragraf B33
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Pozycja zabezpieczana, aktywa

Wartość pozycji zabezpieczanej ujętej jako aktywa. [Zob.:
pozycje zabezpieczone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

HedgedItemLiabilities

X instant,
credit

Pozycja zabezpieczana, zobo
wiązania

Wartość pozycji zabezpieczanej ujętej jako zobowiązanie.
[Zob.: pozycje zabezpieczone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Pozycje zabezpieczane [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Pozycje zabezpieczone [mem
ber]

Element ten oznacza pozycje zabezpieczane. Pozycją zabez
pieczaną może być ujęty składnik aktywów lub zobowiązanie,
nieujęte uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie, plano
wana transakcja lub inwestycja netto w jednostce działającej za
granicą. Pozycją zabezpieczaną może być: a) pojedyncza
pozycja; lub b) grupa pozycji (z zastrzeżeniem MSSF 9
paragrafy 6.6.1–6.6.6 i B6.6.1–B6.6.16). Pozycją zabezpie
czaną może również być komponent takiej pozycji lub grupy
pozycji (zob. MSSF 9 paragrafy 6.3.7 i B6.3.7–B6.3.25).
Element ten stanowi również standardową wartość dla osi
„Pozycje zabezpieczane”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMember

member

Inwestycje w fundusz hedgin
gowy [member]

Element ten oznacza inwestycje w fundusze hedgingowe.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE60,
przykład: MSSF 13 paragraf 94
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Referencje

Element ten oznacza zabezpieczenia pozycji pieniężnych
jednostki w postaci należności lub zobowiązania w stosunku
do jednostki działającej za granicą, których rozliczenie nie jest
planowane bądź prawdopodobne w dającej się przewidzieć
przyszłości. Jednostka działająca za granicą jest jednostką,
która jest jednostką zależną, jednostką stowarzyszoną,
wspólnym przedsięwzięciem lub oddziałem jednostki sporz
ądzającej sprawozdanie finansowe, której działalność jest
zlokalizowana lub prowadzona w kraju lub walucie innych niż
kraj lub waluta jednostki sporządzającej sprawozdanie
finansowe.

Ujawnianie informacji: MSR 39
paragraf 86 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24 A,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24C

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentInForeig
nOperationsMember

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsInForeig
nOperationsAbstract

ifrs-full

HedgingGainsLossesForHedgeOf
GroupOfItemsWithOffsettingRis
kPositions

X duration,
credit

Zyski (straty) z tytułu zabez Zyski (straty) z tytułu zabezpieczenia w przypadku zabezpie
pieczenia w przypadku zabez czenia grupy pozycji ze wzajemnie kompensującymi się
pozycjami ryzyka.
pieczenia grupy pozycji ze
wzajemnie kompensującymi
się pozycjami ryzyka

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.6.4, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24C
pkt b) ppkt (vi)

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Instrument zabezpieczający,
aktywa

Wartość instrumentu zabezpieczającego ujętego jako aktywa.
[Zob.: instrumenty zabezpieczające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 A pkt a)

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Instrument zabezpieczający,
zobowiązania

Wartość instrumentu zabezpieczającego ujętego jako zobowi
ązanie. [Zob.: instrumenty zabezpieczające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 A pkt a)

member

Zabezpieczenia udziałÓw
w aktywach netto jednostki
działającej za granicą [mem
ber]

Etykieta dokumentacji

Zabezpieczenia udziałÓw
w aktywach netto jednostki
działającej za granicą [abs
tract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

HedgingInstrumentsAxis

axis

Instrumenty zabezpieczające
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 A, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24 A

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Instrumenty zabezpieczające
[member]

Element ten oznacza instrumenty zabezpieczające. Instrument
zabezpieczający może być wyznaczony jako: a) instrument
pochodny wyceniany w wartości godziwej przez wynik
finansowy, z wyjątkiem niektórych opcji wystawionych (zob.
MSSF 9 paragraf B6.2.4); b) składnik aktywów finansowych
niebędący instrumentem pochodnym lub zobowiązanie finan
sowe niebędące instrumentem pochodnym, wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, o ile nie są one
zobowiązaniem finansowym wyznaczonym jako wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, dla którego
wielkość zmiany jego wartości godziwej, którą można przy
pisać zmianom ryzyka kredytowego tego zobowiązania, jest
przedstawiana w innych całkowitych dochodach zgodnie
z MSSF 9 paragraf 5.7.7. W odniesieniu do zabezpieczenia
ryzyka walutowego komponent ryzyka walutowego składnika
aktywÓw finansowych lub zobowiązania finansowego
niebędących instrumentem pochodnym można wyznaczyć jako
instrument zabezpieczający, pod warunkiem że nie są one
inwestycją w instrument kapitałowy, w odniesieniu do
ktÓrego jednostka postanowiła przedstawiać zmiany wartości
godziwej w innych całkowitych dochodach zgodnie z MSSF 9
paragraf 5.7.5. Element ten stanowi rÓwnież standardową
wartość dla osi „Instrumenty zabezpieczające”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23 A, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24 A
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

HeldtomaturityInvestments

X instant,
debit

ifrs-full

HeldtomaturityInvestmentsCatego member
ryMember

Etykieta dokumentacji

Referencje

Inwestycje utrzymywane do
terminu wymagalności

Wartość aktywów finansowych niebędących instrumentami
Ujawnianie informacji: MSSF 7
pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płat paragraf 8 pkt b) – data
nościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, które to
wygaśnięcia: 01.01.2021
aktywa jednostka ma stanowczy zamiar i jest w stanie
utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności,
innych niż: a) wyznaczone przez jednostkę przy początkowym
ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy; b) wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do
sprzedaży; oraz c) spełniające definicję pożyczek i należności.
Jednostka nie kwalifikuje żadnych aktywów finansowych jako
utrzymywanych do terminu wymagalności, jeśli w bieżącym
roku obrotowym lub w dwÓch ostatnich latach obrotowych
sprzedała lub przekwalifikowała więcej niż nieznaczącą kwotę
inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności (więcej
niż nieznaczącą w stosunku do całkowitej kwoty inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalności), z wyjątkiem
sprzedaży lub przekwalifikowań dokonanych: (i) na tyle blisko
terminu wymagalności lub wykupu składnika aktywów finan
sowych (np. mniej niż 3 miesiące przed terminem wymagal
ności), że zmiany rynkowych stóp procentowych nie miałyby
istotnego wpływu na wartość godziwą składnika aktywów
finansowych; (ii) po odzyskaniu przez jednostkę zasadniczej
części kwoty nominału poprzez spłaty lub przedpłaty zgodnie
z ustalonym harmonogramem; lub (iii) na skutek odosobnio
nego zdarzenia, ktÓre nie poddaje się kontroli jednostki, nie
jest zdarzeniem powtarzającym się i ktÓrego nie można było
przewidzieć na podstawie racjonalnych przesłanek. [Zob.:
pochodne aktywa finansowe; inwestycje utrzymywane do
terminu wymagalności; przedpłaty]

Inwestycje utrzymywane do
terminu wymagalności, kate
goria [member]

Element ten oznacza kategorię aktywów finansowych
dotyczącą inwestycji utrzymywanych do terminu wymagal
ności. [Zob.: inwestycje utrzymywane do terminu wymagal
ności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

HistoricalVolatilityForSharesMea
surementInputMember

member

Historyczna zmienność
dotycząca udziałów, dane
wejściowe z wyceny [member]

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/esef_role-000000

role

[000000] Znaczniki, ktÓre
należy przypisać, jeżeli
w sprawozdaniu znajdują się
odpowiednie informacje

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-110000

role

[110000] OgÓlne informacje
na temat sprawozdania finan
sowego

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-210000

role

[210000] Sprawozdanie
z sytuacji finansowej, krÓtko
terminowe/długoterminowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-220000

role

[220000] Sprawozdanie
z sytuacji finansowej, według
kryterium płynności

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-310000

role

[310000] Sprawozdanie
z całkowitych dochodÓw,
zyski lub straty, według
kosztÓw w układzie funkcjo
nalnym

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-320000

role

[320000] Sprawozdanie
z całkowitych dochodÓw,
zyski lub straty, według
kosztÓw w układzie porÓw
nawczym

Element ten oznacza historyczną zmienność dotyczącą
udziałów wykorzystywaną jako dane wejściowe z wyceny.

Referencje

Przykład: MSSF 13 paragraf B36
pkt b)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-410000

role

[410000] Sprawozdanie
z całkowitych dochodÓw,
składniki innych całkowitych
dochodÓw prezentowane po
opodatkowaniu

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-420000

role

[420000] Sprawozdanie
z całkowitych dochodÓw,
składniki innych całkowitych
dochodÓw prezentowane
przed opodatkowaniem

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-610000

role

[610000] Sprawozdanie ze
zmian w kapitale własnym

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800100

role

[800100] Subkasyfikacje akty
wÓw, zobowiązań i instru
mentÓw kapitałowych

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800200

role

[800200] Analiza przychodÓw
i kosztÓw

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800400

role

[800400] Sprawozdanie ze
zmian w kapitale własnym,
dodatkowe ujawnienia

Referencje
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800500

role

[800500] Wykaz informacji
dodatkowych

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800600

role

[800600] Wykaz zasad (poli
tyk) rachunkowości

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-810000

role

[810000] Informacja dodat
kowa – Informacje dotyczące
przedsiębiorstwa i oświad
czenie o zgodności z MSSF

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861000

role

[861000] Informacja dodat
kowa – Analiza innych całko
witych dochodÓw w podziale
na poszczegÓlne pozycje

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861200

role

[861200] Informacja dodat
kowa – Kapitału podstawowy,
kapitał rezerwowy i inne
udziały kapitałowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-880000

role

[880000] Informacja dodat
kowa – Informacje dodatkowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_10_role-815000

role

[815000] Informacja dodat
kowa – Zdarzenia następujące
po zakończeniu okresu spra
wozdawczego

Referencje
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_11_role-831710

role

[831710] Informacja dodat
kowa – Umowy o usługę
budowlaną

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_12_role-835110

role

[835110] Informacje dodat
kowa – Podatek dochodowy

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_16_role-822100

role

[822100] Informacje dodat
kowa – Rzeczowe aktywa
trwałe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_18_role-831110

role

[831110] Informacja dodat
kowa – Przychody

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_19_role-834480

role

[834480] Informacja dodat
kowa – Świadczenia pracow
nicze

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_2_role-826380

role

[826380] Informacja dodat
kowa – Zapasy

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_20_role-831400

role

[831400] Informacja dodat
kowa – Dotacje rządowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_21_role-842000

role

[842000] Informacja dodat
kowa – Skutki zmian kursÓw
wymiany walut obcych

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_23_role-836200

role

[836200] Informacja dodat
kowa – Koszty finansowania
zewnętrznego

Referencje
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_24_role-818000

role

[818000] Informacja dodat
kowa – Podmiot powiązany

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_26_role-710000

role

[710000] Zestawienie zmian
stanu aktywÓw netto dostęp
nych na potrzeby realizacji
świadczeń

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_27_role-825480

role

[825480] Informacja dodat
kowa – Jednostkowe sprawo
zdania finansowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_29_role-816000

role

[816000] Informacja dodat
kowa – Sprawozdawczość
w warunkach hiperinflacji

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_33_role-838000

role

[838000] Informacja dodat
kowa – Zysk przypadający na
jedną akcję

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_34_role-813000

role

[813000] Informacja dodat
kowa – Śródroczna sprawo
zdawczość finansowa

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_36_role-832410

role

[832410] Informacja dodat
kowa – Utrata wartości
aktywów

Referencje
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Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_37_role-827570

role

[827570] Informacja dodat
kowa – Inne rezerwy, zobo
wiązania warunkowe i aktywa
warunkowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_38_role-823180

role

[823180] Informacja dodat
kowa – Wartości niematerialne

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_40_role-825100

role

[825100] Informacja dodat
kowa - Nieruchomości inwe
stycyjne

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_41_role-824180

role

[824180] Informacja dodat
kowa – Rolnictwo

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-510000

role

[510000] Sprawozdanie z prze
pływÓw pieniężnych, metoda
bezpośrednia

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-520000

role

[520000] Sprawozdanie z prze
pływÓw pieniężnych, metoda
pośrednia

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-800300

role

[800300] Sprawozdanie z prze
pływÓw pieniężnych, dodat
kowe ujawnienia

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-851100

role

[851100] Informacja dodat
kowa – Sprawozdanie z prze
pływÓw pieniężnych

Referencje
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Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_8_role-811000

role

[811000] Informacja dodat
kowa – Zasady (polityka)
rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i kory
gowanie błędów

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_2_role-868500

role

[868500] Informacja dodat
kowa – Udziały członkowskie
w spÓłdzielniach i podobne
instrumenty

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_5_role-868200

role

[868200] Informacja dodat
kowa – Prawa do udziałÓw
wynikające z uczestnictwa
w funduszach likwidacyjnych,
rekultywacyjnych oraz fundu
szach na naprawę środowiska

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_1_role-819100

role

[819100] Informacja dodat
kowa – Zastosowanie po raz
pierwszy

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_12_role-825700

role

[825700] Informacja dodat
kowa – Udziały w innych
jednostkach

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_13_role-823000

role

[823000] Informacja dodat
kowa – Ustalanie wartości
godziwej

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_14_role-824500

role

[824500] Informacja dodat
kowa – Regulacyjne
rozliczenia międzyokresowe

Referencje
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elementu

Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_15_role-831150

role

[831150] Informacja dodat
kowa – Przychody z tytułu
umÓw z klientami

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_16_role-832610

role

[832610] Informacja dodat
kowa – Leasing

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_2_role-834120

role

[834120] Informacja dodat
kowa – Umowy płatności
w formie akcji

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_3_role-817000

role

[817000] Informacja dodat
kowa – Połączenia jednostek

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_4_role-836500

role

[836500] Informacja dodat
kowa – Umowy ubezpiecze
niowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_5_role-825900

role

[825900] Informacja dodat
kowa – Aktywa trwałe prze
znaczone do sprzedaży oraz
działalność zaniechana

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_6_role-822200

role

[822200] Informacja dodat
kowa – Poszukiwanie i ocena
zasobÓw mineralnych

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_7_role-822390

role

[822390] Informacja dodat
kowa – Instrumenty finansowe

Referencje
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Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_8_role-871100

role

[871100] Informacja dodat
kowa – Segmenty operacyjne

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_axi_role

role

Walidacje agregacji osi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_cro_role

role

Walidacje międzyokresowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_eps_role

role

Walidacje dotyczące zysku
przypadającego na jedną akcję

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901000

role

[901000] Oś – Retrospek
tywne zastosowanie i retro
spektywne przekształcanie
danych

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901100

role

[901100] Oś – Odstąpienie od
wymogu zawartego w MSSF

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901500

role

[901500] Oś – Data utwo
rzenia

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-903000

role

[903000] Oś – Działalność
kontynuowana i zaniechana

Referencje
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Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-904000

role

[904000] Oś – Aktywa i zobo
wiązania zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-913000

role

[913000] Oś – Skonsolido
wane i jednostkowe sprawo
zdania finansowe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/sic_29_role-832900

role

[832900] Informacja dodat
kowa – Umowy na usługi
koncesjonowane

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_con_role

role

Walidacje dotyczące kontekstu

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_fac_role

role

Walidacje dotyczące faktu
i przypisÓw

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_man_role

role

Walidacje dotyczące obowiąz
kowej marży zysku

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_role-999999

role

[999999] Pozycje, ktÓrych nie
określono za pomocą wymiaru

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_equ_role

role

Walidacje dotyczące
równoważności faktów

Referencje
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Etykieta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg1_role

role

Walidacje dotyczące faktów
negatywnych 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg2_role

role

Walidacje dotyczące faktów
negatywnych 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_per_role

role

Ostrzeżenia procentowe

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_pos_role

role

Walidacje dotyczące faktów
pozytywnych

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_tech_role

role

Walidacje techniczne

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs-dim_role-990000

role

[990000] Oś – Niewywiązanie
się z płatności

esma_tec
hnical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/ext/BlockDefaultUseOf
LineItemsScenario

role

Zapobiega domyślnemu
wykorzystaniu pozycji (tj.
kiedy nie są wyraźnie dozwo
lone) w odniesieniu do scena
riusza

esma_tec
hnical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/ext/BlockDefaultUseOf
LineItemsSegment

role

Zapobiega domyślnemu
wykorzystaniu pozycji (tj.
kiedy nie są wyraźnie dozwo
lone) w odniesieniu do
segmentu

Referencje
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IdentifiableAssetsAcquiredLiabili
tiesAssumed

X instant,
debit

Możliwe do zidentyfikowania
nabyte aktywa (przejęte zobo
wiązania)

Kwota ujęta na dzień przejęcia w odniesieniu do wartości netto Przykład: MSSF 3 paragraf B64
możliwych do zidentyfikowania aktywów nabytych lub zobo pkt i), przykład: MSSF 3 paragraf
wiązań przejętych w ramach połączenia jednostek gospodar IE72
czych. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAssetsRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Możliwe do zidentyfikowania
wartości niematerialne ujęte na
dzień przejęcia

Kwota ujęta na dzień przejęcia w odniesieniu do możliwych
do zidentyfikowania wartości niematerialnych przejętych
w ramach połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy; połączenia jednostek
[member]]

Przykład: MSSF 3 paragraf B64
pkt i), przykład: MSSF 3 paragraf
IE72

ifrs-full

IdentificationOfUnadjustedCom
parativeInformation

text

Wskazanie nieskorygowanych
informacji porÓwnawczych

Wskazanie nieskorygowanych informacji porÓwnawczych
w sprawozdaniu finansowym.

Ujawnianie informacji: MSSF 10
paragraf C6B, ujawnianie
informacji: MSSF 11 paragraf
C13B, ujawnianie informacji: MSR
16 paragraf 80 A, ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 18I,
ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 130I, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf C27
– wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Opis danych dotyczących
indeksu cen

Opis właściwości ogólnego indeksu cen wykorzystywanego do
przekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finan
sowym jednostki, ktÓrej waluta funkcjonalna jest walutą
gospodarki hiperinflacyjnej.

Ujawnianie informacji: MSR 29
paragraf 39 pkt c)

ifrs-full

IFRSsMember

member

MSSF [member]

Element ten oznacza standardy i interpretacje opublikowane
przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (IASB), które obejmują a) Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej; b) Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości; c) interpretacje KIMSF; oraz d)
interpretacje SKI. Stanowi on również standardową wartość
dla osi „Skutki finansowe wynikające z przejścia z wcześniej
stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości na
MSSF”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24
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ImmatureBiologicalAssetsMember

member

Niedojrzałe aktywa biolo
giczne [member]

Element ten oznacza niedojrzałe aktywa biologiczne. Niedo
Przykład: MSR 41 paragraf 43
jrzałe aktywa biologiczne to aktywa, ktÓre nie osiągnęły cech
wskazujących na ich gotowość do zbioru/pozyskania (w przy
padku aktywów konsumpcyjnych) lub których stan nie umoż
liwia regularnych zbiorów/regularnego pozyskania (w przy
padku aktywÓw produkcyjnych). [Zob.: aktywa biologiczne]

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości

Kwota ujęta jako zmniejszenie wartości bilansowej składnika
aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne do
jego wartości odzyskiwalnej. [Zob.: wartość bilansowa [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 130
pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecogni
sedFromCostsIncurredToObtai
nOrFulfilContractsWithCustomers

X duration,
debit

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości, składniki
aktywów odnoszące się do
poniesionych kosztów dopro
wadzenia do zawarcia lub
wykonania umów z klientami

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
w odniesieniu do składnikÓw aktywÓw odnoszących się do
poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wyko
nania umów z klientami. [Zob.: składniki aktywÓw odnoszące
się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub
wykonania umÓw z klientami; odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 128 pkt b)

ifrs-full

ImpairmentLossImpairmentGai
nAndReversalOfImpairmentLos
sDeterminedInAccordanceWit
hIFRS9

X duration,
debit

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości (zyski z tytułu
utraty wartości i odwrÓcenie
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) określony
zgodnie z przepisami sekcji
MSSF 9

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, zysków Ujawnianie informacji: MSR 1
z tytułu utraty wartości lub odwrÓcenia odpisu aktualizującego paragraf 82 pkt ba)
z tytułu utraty wartości ujętych w wyniku finansowym
zgodnie z paragrafem 5.5.8 MSSF 9 i ktÓra wynika z zasto
sowania wymogÓw dotyczących utraty wartości zawartych
w sekcji 5.5 MSSF 9.

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancialAssets

X duration,
debit

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości aktywów
finansowych

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych. [Zob.: aktywa finansowe; odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ImpairmentLossOnReceivablesOr X duration,
ContractAssetsArisingFromCon
debit
tractsWithCustomers

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości w odniesieniu
do należności lub aktywów
z tytułu umÓw z klientami

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
w odniesieniu do należności lub aktywów z tytułu umÓw
z klientami. [Zob.: aktywa z tytułu umÓw; odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości; należności z umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 113 pkt b)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w innych
całkowitych dochodach

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w innych całkowitych dochodach. Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości przeszacowanego składnika aktywów ujmuje
się w innych całkowitych dochodach w wysokości, w jakiej
zmniejszenie nie przewyższa kwoty figurującej jako nadwyżka
z przeszacowania dotycząca tego samego składnika aktywów.
[Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; nadwyżka
z przeszacowania; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 129
pkt a)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w innych
całkowitych dochodach,
wartości niematerialne inne niż
wartość firmy

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do wartości
niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.: odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości ujęty w innych całko
witych dochodach; wartości niematerialne inne niż wartość
firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeProper
tyPlantAndEquipment

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w innych
całkowitych dochodach,
rzeczowe aktywa trwałe

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do rzeczo
wych aktywÓw trwałych. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w innych całkowitych dochodach;
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 129
pkt a)
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ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossBiologicalAssets

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, aktywa biolo
giczne

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym w odniesieniu do aktywÓw biolo
gicznych. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
ujęty w wyniku finansowym; aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 55 pkt a)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossDeferredAcquisitionCos
tsArisingFromInsuranceContracts

X duration,
credit

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, odroczone koszty
akwizycji wynikające z umÓw
ubezpieczeniowych

Zmniejszenie odroczonych kosztÓw akwizycji wynikających
z umÓw ubezpieczeniowych wynikłe z odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku finansowym. [Zob.:
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym; odroczone koszty akwizycji wynikające z umÓw
ubezpieczeniowych; rodzaje umÓw ubezpieczeniowych
[member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG39
pkt d) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossGoodwill

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, wartość firmy

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym w odniesieniu do wartości firmy.
[Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujęty
w wyniku finansowym; wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d) ppkt (v)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossIntangibleAssetsAndGo
odwill

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, wartości niema
terialne i wartość firmy

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym w odniesieniu do wartości niemate
rialnych i wartości firmy. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku finansowym; wartości niema
terialne i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, wartości niema
terialne inne niż wartość firmy

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym w odniesieniu do wartości niemate
rialnych innych niż wartość firmy. [Zob.: odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości ujęty w wyniku finansowym; wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (iv)
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ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossInvestmentProperty

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, nieruchomości
inwestycyjne

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym w odniesieniu do nieruchomości
inwestycyjnych. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości ujęty w wyniku finansowym; nieruchomości inwe
stycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt g) MSR 40
paragraf 79 pkt d) ppkt (v)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossLoansAndAdvances

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, pożyczki
i zaliczki

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym w odniesieniu do pożyczek i zaliczek.
[Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujęty
w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossPropertyPlantAndEquip
ment

X duration

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, rzeczowe aktywa
trwałe

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym w odniesieniu do rzeczowych
aktywÓw trwałych. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości ujęty w wyniku finansowym; rzeczowe aktywa
trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 16 paragraf 73
pkt e) ppkt (v)

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku
finansowym, należności
z tytułu dostaw i usług

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym w odniesieniu do należności z tytułu
dostaw i usług. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości ujęty w wyniku finansowym; należności z tytułu
dostaw i usług]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfImpair
mentLossOnTradeReceivablesAb
stract

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości (odwrócenie
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) w odniesieniu
do należności z tytułu dostaw
i usług [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfImpair X duration,
debit
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości (odwrócenie
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) ujęty
w wyniku finansowym

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości lub
odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
ujętych w wyniku finansowym. [Zob.: odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości ujęty w wyniku finansowym;
odwrÓcenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
ujętego w wyniku finansowym]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99
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ImpairmentLossReversalOfImpair X duration,
mentLossRecognisedInProfitOr
debit
LossLoansAndAdvances

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości (odwrócenie
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) ujęty
w wyniku finansowym,
pożyczki i zaliczki

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości lub
Powszechna praktyka: MSR 1
odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
paragraf 85
ujętych w wyniku finansowym w odniesieniu do pożyczek
i zaliczek. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
ujęty w wyniku finansowym; odwrÓcenie odpisu aktualizują
cego z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku finansowym]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
LossLoansAndAdvancesAbstract

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości (odwrócenie
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) ujęty
w wyniku finansowym,
pożyczki i zaliczki [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfImpair X duration,
mentLossRecognisedInProfitOr
debit
LossTradeReceivables

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości (odwrócenie
odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości) ujęty
w wyniku finansowym, należ
ności z tytułu dostaw i usług

Kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości lub
odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
ujętych w wyniku finansowym w odniesieniu do należności
z tytułu dostaw i usług. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości ujęty w wyniku finansowym; odwrÓcenie
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w wyniku finansowym; należności z tytułu dostaw i usług]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAssetsAxis

axis

Utrata wartości aktywów
finansowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefici
tOnMultiemployerPlanForEntity

text

Opis skutkÓw nadwyżek lub
niedoborów wielozakładowego
lub państwowego programu
świadczeń dla jednostki.

Opis skutkÓw dla jednostki nadwyżek lub niedoborów
wielozakładowego lub państwowego programu świadczeń,
które mogą mieć wpływ na kwotę przyszłych składek. [Zob.:
wielozakładowe programy określonych świadczeń [member];
państwowe programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 148 pkt d) ppkt (iv)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InAccordanceWithIFRS9Member

member

Zgodnie z MSSF 9 [member]

Element ten oznacza informacje zgłoszone zgodnie z MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt e) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Podejście dochodowe [mem
ber]

Element ten oznacza technikę wyceny pozwalającą przeliczyć
przyszłe kwoty (np. przepływy pieniężne lub dochody
i koszty) na jedną bieżącą (tj. zdyskontowaną) kwotę. Usta
lenie wartości godziwej opiera się na wartości wynikającej
z bieżących oczekiwań rynku co do tych przyszłych kwot.

Przykład: MSSF 13 paragraf 62

ifrs-full

X duration,
IncomeArisingFromExploration
ForAndEvaluationOfMineralReso credit
urces

PrzychÓd powstały w związku
z poszukiwaniem i oceną
zasobów mineralnych

Kwota przychodu wynikającego z poszukiwania zasobÓw
mineralnych, w tym surowcÓw mineralnych, ropy naftowej,
gazu ziemnego i podobnych nieodnawialnych zasobÓw, po
tym, jak jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszu
kiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną
wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów
mineralnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 24 pkt b)

ifrs-full

IncomeArisingFromInsuranceCon X duration,
tracts
credit

Przychody wynikające
z umÓw ubezpieczenia

Kwota przychodÓw wynikających z umÓw ubezpieczenia.
[Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

Kapitalizacja dochodÓw
[member]

Element ten oznacza technikę wyceny zgodną z podejściem
dochodowym. Kapitalizacja to proces stosowany wobec kwoty
stanowiącej pewną miarę dochodu gospodarczego w celu
przeliczenia tej kwoty dochodu gospodarczego na szacunkową
wartość bieżącą.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

member

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 645

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLossesOf
FinancialInstrumentsAbstract

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldOtherThanFinan
ceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldOtherThanFinan
ceIncomeExpensesAbstract

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecovered
FromReinsurer

X duration,
credit

Przychody z tytułu kwot
odzyskanych od reasekuratora

Kwota przychodÓw z tytułu kwot odzyskanych od reaseku
ratora. [Zob.: posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 86 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X duration,
credit

Przychody związane z utrzy
manym zaangażowaniem
w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu

Kwota przychodÓw związanych z utrzymanym zaangażowa
niem jednostki w wyłączonych aktywach finansowych (na
przykład zmiany wartości godziwej instrumentów pochod
nych). [Zob.: aktywa finansowe; instrumenty pochodne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42G pkt b)

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X instant,
credit

Przychody związane z utrzy
manym zaangażowaniem
w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu
w ujęciu narastającym

Łączna kwota przychodów związanych z utrzymanym zaan
gażowaniem jednostki w aktywach finansowych wyłączonych
z bilansu (na przykład zmiany wartości godziwej instrumentów
pochodnych). [Zob.: przychody związane z utrzymanym
zaangażowaniem w aktywach finansowych wyłączonych
z bilansu; instrumenty pochodne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42G pkt b)

Przychody, koszty, zyski lub
straty związane z instrumen
tami finansowymi [abstract]

X duration,
credit

Przychody (koszty) z tytułu
Kwota przychodÓw (kosztÓw) z grupy posiadanych umÓw
posiadanych umÓw reasekura reasekuracji, innych niż przychody (koszty) finansowe [Zob.:
posiadane umowy reasekuracji [member]]
cji, inne niż przychody
(koszty) finansowe

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt ac) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 86 –
wejście w życie: 01.01.2021

Przychody (koszty) z tytułu
posiadanych umÓw reasekura
cji, inne niż przychody
(koszty) finansowe [abstract]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 646

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Kwota przychodÓw z działalności kontynuowanej możliwej
do przypisania właścicielom jednostki dominującej. [Zob.:
działalność kontynuowana [member]]

Referencje

ifrs-full

IncomeFromContinuingOperation X duration,
sAttributableToOwnersOfParent
credit

Przychody z działalności
kontynuowanej możliwej do
przypisania właścicielom
jednostki dominującej

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt d)

ifrs-full

IncomeFromContractsWithReinsu X duration,
rers
credit

Przychody z umÓw z reaseku Kwota przychodÓw z umÓw z reasekuratorami.
ratorami

ifrs-full

IncomeFromDiscontinuedOpera
tionsAttributableToOwnersOfPa
rent

X duration,
credit

Przychody z działalności
zaniechanej możliwej do
przypisania właścicielom
jednostki dominującej

Kwota przychodÓw z działalności zaniechanej możliwej do
przypisania właścicielom jednostki dominującej. [Zob.: dzia
łalność zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt d)

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenalties

X duration,
credit

Przychody z grzywien i kar

Kwota przychodÓw wynikających z grzywien i kar.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

IncomeFromGovernmentGran
tsRelatedToAgriculturalActivity

X duration,
credit

Przychody z dotacji rządo
wych dotyczących działalności
rolniczej

Kwota przychodÓw z dotacji rządowych dotyczących działal Powszechna praktyka: MSR 41
ności rolniczej. [Zob.: dotacje rządowe]
paragraf 57 pkt a)

ifrs-full

IncomeFromReimbursementsUn
derInsurancePolicies

X duration,
credit

Przychody z rekompensat
z tytułu polis ubezpieczenio
wych

Kwota przychodÓw związanych z rekompensatą z tytułu
Powszechna praktyka: MSR 1
roszczeń wynikających z zaistnienia zdarzenia objętego ubez paragraf 112 pkt c)
pieczeniem. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [mem
ber]]

Przykład: MSR 1 paragraf 85 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf IG24
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncomeFromStructuredEntities

X duration,
credit

PrzychÓd z jednostek struktu Kwota przychodÓw z jednostek strukturyzowanych obejmuj
ryzowanych
ących powtarzalne i jednorazowe opłaty, odsetki, dywidendy,
zyski lub straty z tytułu ponownej wyceny lub zaprzestania
ujmowania udziałÓw w jednostce strukturyzowanej oraz zyski
lub straty z tytułu przeniesienia aktywÓw i zobowiązań do
jednostki strukturyzowanej. [Zob.: jednostki strukturyzowane
niepodlegające konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 27 pkt b)

ifrs-full

IncomeFromSubleasingRightofu
seAssets

X duration,
credit

Przychody z subleasingu
aktywÓw z tytułu prawa do
użytkowania

Kwota przychodÓw z subleasingu aktywÓw z tytułu prawa do
użytkowania. Subleasing to transakcja, w ramach ktÓrej
bazowy składnik aktywÓw jest dalej oddawany w leasing
przez leasingobiorcę („pośredniego leasingodawcę”) osobie
trzeciej, a leasing („głÓwny leasing”) między głównym
leasingodawcą a leasingobiorcą pozostaje w mocy. [Zob.:
aktywa z tytułu prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt f)

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X duration,
sifiedOutOfAvailableforsaleFinan credit
cialAssetsRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

Przychody z aktywÓw finan
sowych przekwalifikowanych
z aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży, ujęte
w wyniku finansowym

Kwota przychodÓw ujętych w wyniku finansowym wynikaj
ących z aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii aktywÓw finansowych dostępnych do sprzedaży. [Zob.:
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X duration,
sifiedOutOfFinancialAssetsAtFair credit
ValueThroughProfitOrLossRecog
nisedInProfitOrLoss

Przychody z aktywÓw finan
sowych przekwalifikowanych
z kategorii aktywÓw finanso
wych wycenianych według
wartości godziwej przez wynik
finansowy ujęte w wyniku
finansowym

Kwota przychodÓw z aktywÓw finansowych przekwalifiko
wanych z kategorii aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy ujętych
w wyniku finansowym. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncomeRelatingToVariableLease
PaymentsForOperatingLeases
ThatDoNotDependOnIndexOrRate

X duration,
credit

Przychody związane ze
zmiennymi opłatami leasingo
wymi dotyczącymi leasingu
operacyjnego, które nie są
zależne od indeksu lub stopy.

Kwota przychodÓw związanych ze zmiennymi opłatami
leasingowymi dotyczącymi leasingu operacyjnego, które nie są
zależne od indeksu lub stopy. Zmienne opłaty leasingowe to
część opłat uiszczanych przez leasingobiorcę na rzecz leasin
godawcy za prawo do użytkowania odnośnego składnika
aktywów w okresie leasingu, ktÓra jest zmienna ze względu
na zmiany sytuacji faktycznej lub okoliczności pojawiające się
po dacie rozpoczęcia inne niż upływ czasu.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 90 pkt b)

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLease
PaymentsNotIncludedInMeasure
mentOfNetInvestmentInFinance
Lease

X duration,
credit

Przychody odnoszące się do
zmiennych opłat leasingowych
nieuwzględnionych w wycenie
inwestycji leasingowej netto
w ramach leasingu finanso
wego

Kwota przychodÓw odnoszących się do zmiennych opłat
leasingowych nieuwzględnionych w wycenie inwestycji
leasingowej netto w ramach leasingu finansowego. Zmienne
opłaty leasingowe to część opłat uiszczanych przez leasingo
biorcę na rzecz leasingodawcy za prawo do użytkowania
odnośnego składnika aktywów w okresie leasingu, ktÓra jest
zmienna ze względu na zmiany sytuacji faktycznej lub
okoliczności pojawiające się po dacie rozpoczęcia inne niż
upływ czasu. [Zob.: inwestycja leasingowa netto w ramach
leasingu finansowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 90 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

IncomeStatementAbstract

ifrs-full

IncomeTaxConsequencesOfDivi
dendsProposedOrDeclaredBefore
FinancialStatementsAuthorisedFo
rIssueNotRecognisedAsLiability

X duration

Skutki podatkowe dywidendy,
ktÓra została zaproponowana
lub zadeklarowana przed
zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego do publikacji, ale
nie została ujęta w sprawoz
daniu finansowym jako zobo
wiązanie

Kwota skutkÓw podatkowych wypłaty dywidend akcjonariu
szom/udziałowcom jednostki gospodarczej, ktÓre zostały
zaproponowane lub zadeklarowane po zakończeniu okresu
sprawozdawczego, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego do publikacji, i nie zostały ujęte w sprawozdaniu
finansowym jako zobowiązanie.

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt i)

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
credit

Zapłacony podatek docho
dowy, zaliczony do działal
ności operacyjnej

Wypływ środków pieniężnych z tytułu zapłaconego podatku
dochodowego, zaliczonego do działalności operacyjnej.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 35

Wynik finansowy [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

X duration,
credit

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAbstract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassifie
dAsFinancingActivities

X duration,
credit

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassifie
dAsInvestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta

Zapłacony podatek docho
dowy (zwrot)

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przepływy pieniężne z tytułu zapłaconego lub zwrÓconego
podatku dochodowego.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 35

Zapłacony podatek docho
dowy (zwrot), zaliczony do
działalności finansowej

Przepływy pieniężne z tytułu zapłaconego lub zwrÓconego
podatku dochodowego, zaliczonego do działalności finanso
wej. [Zob.: zapłacony podatek dochodowy (zwrot)]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 35, przykład: MSR 7
paragraf 14 pkt f)

X duration,
credit

Zapłacony podatek docho
dowy (zwrot) zaklasyfikowany
jako działalność inwestycyjna

Przepływy pieniężne z tytułu zapłaconego lub zwrÓconego
podatku dochodowego zaklasyfikowane jako działalność
inwestycyjna. [Zob.: zapłacony podatek dochodowy (zwrot)]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 35, przykład: MSR 7
paragraf 14 pkt f)

IncomeTaxesPaidRefundClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
credit

Zapłacony podatek docho
dowy (zwrot), zaliczony do
działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z tytułu zapłaconego lub zwrÓconego
podatku dochodowego, zaliczonego do działalności operacyj
nej. [Zob.: zapłacony podatek dochodowy (zwrot)]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 35, przykład: MSR 7
paragraf 14 pkt f)

IncomeTaxesRefundClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
debit

Zwrot podatku dochodowego,
zaliczony do działalności
operacyjnej

Wpływy pieniężne z tytułu zwrÓconego podatku dochodo
wego, zaliczonego do działalności operacyjnej.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 35

Zapłacony podatek docho
dowy (zwrot) [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

IncomeTaxExpenseContinuingO
perations

ifrs-full

ifrs-full

X duration,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Obciążenie podatkowe (przy
chód podatkowy)

Łączna kwota bieżącego podatku i odroczonego podatku,
uwzględniona przy ustalaniu zysku (straty) za dany okres.
[Zob.: bieżące obciążenie podatkowe (przychód podatkowy);
przychód (obciążenie) z tytułu odroczonego podatku]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 12 paragraf 79,
ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt b) ppkt (viii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B13 pkt g), ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 23
pkt h)

IncomeTaxRelatingToApplicatio X duration,
nOfOverlayApproachInOtherCom debit
prehensiveIncome

Podatek dochodowy związany
ze stosowaniem metody
nakładania w innych całkowi
tych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do stosowania
metody nakładania. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

IncomeTaxRelatingToAvailable
forsaleFinancialAssetsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z aktywami finansowymi
dostępnymi do sprzedaży
uwzględnionymi w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do aktywÓw
finansowych dostępnych do sprzedaży. [Zob.: aktywa finan
sowe dostępne do sprzedaży; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90 – data wygaśnięcia:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCashFlow
HedgesOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z zabezpieczeniami prze
pływÓw pieniężnych
uwzględnionymi w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi Ujawnianie informacji: MSR 1
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zabezpie paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)
czeń przepływów pieniężnych. [Zob.: zabezpieczenia prze
pływów pieniężnych [member]; inne całkowite dochody]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForeignCurrencyBasis
SpreadsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
ze zmianą wartości waluto
wych spreadÓw bazowych
uwzględnioną w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zmiany
wartości walutowych spreadów bazowych. [Zob.: rezerwa
z tytułu zmiany wartości walutowych spreadÓw bazowych;
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForwardElementsOfFor
wardContractsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z zmianą wartości elementów
terminowych (forward)
kontraktów terminowych typu
forward uwzględnioną
w innych całkowitych docho
dach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi Ujawnianie informacji: MSR 1
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zmiany
paragraf 90, ujawnianie informacji:
wartości elementów terminowych (forward) kontraktów termi MSR 12 paragraf 81 pkt ab)
nowych typu forward. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany wartości
elementów terminowych (forward) kontraktów terminowych
typu forward; inne całkowite dochody]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfTimeValueOfOptionsO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
ze zmianą wartości czasowej
opcji uwzględnioną w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zmiany
wartości czasowej opcji. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany
wartości czasowej opcji; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangesIn
FairValueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCreditRi
skOfLiabilityOfOtherComprehen
siveIncome

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
ze zmianami wartości
godziwej zobowiązania finan
sowego wynikającymi ze
zmiany ryzyka kredytowego
zobowiązania uwzględnionymi
w innych całkowitych docho
dach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zmian
wartości godziwej zobowiązań finansowych wynikającymi ze
zmiany ryzyka kredytowego tych zobowiązań. [Zob.: ryzyko
kredytowe [member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangesIn
RevaluationSurplusOfOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
ze zmianami nadwyżki
z aktualizacji wyceny
uwzględnionymi w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zmian
nadwyżki z aktualizacji wyceny. [Zob.: nadwyżka z przesza
cowania; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

IncomeTaxRelatingToComponen
tsOfOtherComprehensiveIncome

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToComponen
tsOfOtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToComponen
tsOfOtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToComponen
tsOfOtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToComponen
tsOfOtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Podatek dochodowy związany
ze składnikami innych całko
witych dochodów

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach. [Zob.: inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach, ktÓre zostaną przeklasyfi
kowane do zysku lub straty. [Zob.: podatek dochodowy
związany ze składnikami innych całkowitych dochodów]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach, ktÓre nie zostaną przekla
syfikowane do zysku lub straty. [Zob.: podatek dochodowy
związany ze składnikami innych całkowitych dochodów]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91

Podatek dochodowy związany
ze składnikami innych całko
witych dochodów [abstract]

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
ze składnikami innych całko
witych dochodów, które
zostaną przeklasyfikowane do
zysku lub straty

Podatek dochodowy związany
ze składnikami innych całko
witych dochodów, które
zostaną przeklasyfikowane do
zysku lub straty [abstract]

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
ze składnikami innych całko
witych dochodów, które nie
zostaną przeklasyfikowane do
zysku lub straty
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ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncomeTaxRelatingToComponen
tsOfOtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

Podatek dochodowy związany
ze składnikami innych całko
witych dochodów, które nie
zostaną przeklasyfikowane do
zysku lub straty [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchange
X duration,
DifferencesOnTranslationOfOther debit
ComprehensiveIncome

Podatek dochodowy związany
z rÓżnicami kursowymi
wynikającymi z przeliczenia
uwzględnionymi w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do rÓżnic
kursowych wynikających z przeliczenia sprawozdania finan
sowego jednostek działających za granicą. [Zob.: inne całko
wite dochody; rezerwa z tytułu rÓżnic kursowych wynikaj
ących z przeliczenia]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinanceIn
X duration,
comeExpensesFromReinsurance
debit
ContractsHeldOfOtherComprehen
siveIncome

Podatek dochodowy związany
z przychodami (kosztami)
finansowymi z tytułu posiada
nych umÓw reasekuracji
uwzględnionymi w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do przy
chodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu
ubezpieczenia; posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 82 – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinancia
X duration,
lAssetsMeasuredAtFairValueThro debit
ughOtherComprehensiveIncome

Podatek dochodowy związany
z aktywami finansowymi
wycenianymi w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody uwzględnionymi
w innych całkowitych docho
dach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do aktywÓw
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody; inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncomeTaxRelatingToHedgesO
fInvestmentsInEquityInstrumen
tsOfOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z zabezpieczeniami inwestycji
w instrumenty kapitałowe
uwzględnionymi w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi Ujawnianie informacji: MSR 1
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zabezpie paragraf 90, ujawnianie informacji:
czeń inwestycji w instrumenty kapitałowe, ktÓre jednostka
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)
wyceniła w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: inne całkowite dochody; rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu instrumentÓw zabezpieczających, które zabez
pieczają inwestycje w instrumenty kapitałowe]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedgesOf
NetInvestmentsInForeignOpera
tionsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z zabezpieczeniami udziałÓw
w aktywach netto jednostek
działających za granicą
uwzględnionymi w innych
całkowitych dochodach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi Ujawnianie informacji: MSR 1
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zabezpie paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)
czeń udziałów w aktywach netto jednostek działających za
granicą. [Zob.: inne całkowite dochody]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuranceFi X duration,
nanceIncomeExpensesFromInsu
debit
ranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWil
lBeReclassifiedToProfitOrLoss

Podatek dochodowy związany
z przychodami (kosztami)
finansowymi z tytułu ubezpie
czenia wynikającymi z wysta
wionych umÓw ubezpiecze
niowych uwzględnionymi
w innych całkowitych docho
dach, ktÓre zostaną przekla
syfikowane do zysku lub straty

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do przy
chodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu ubezpieczenia
wynikających z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych,
ktÓre zostaną następnie przeklasyfikowane do zysku lub straty.
[Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia;
wystawione umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncomeTaxRelatingToInsuranceFi X duration,
nanceIncomeExpensesFromInsu
debit
ranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWil
lNotBeReclassifiedToProfitOrLoss

Podatek dochodowy związany
z przychodami (kosztami)
finansowymi z tytułu ubezpie
czenia wynikającymi z wysta
wionych umÓw ubezpiecze
niowych, uwzględnionymi
w innych całkowitych docho
dach, ktÓre nie zostaną prze
klasyfikowane do zysku lub
straty

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do przy
chodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu ubezpieczenia
wynikających z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych,
ktÓre nie zostaną następnie przeklasyfikowane do zysku lub
straty. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpie
czenia; wystawione umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInvestmen
tsInEquityInstrumentsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z inwestycjami w instrumenty
kapitałowe uwzględnionymi
w innych całkowitych docho
dach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do inwestycji
w instrumenty kapitałowe, ktÓre jednostka wyceniła
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.:
inne całkowite dochody; rezerwa z tytułu zyskÓw i strat
z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAcco
untBalancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
ze zmianą netto w odroczo
nych saldach z regulowanej
działalności związaną z pozy
cjami, ktÓre zostaną przekla
syfikowane do wyniku finan
sowego

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zmiany
netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności
związanej z pozycjami, ktÓre zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego. [Zob.: odroczone salda z regulowanej
działalności [member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 22 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncomeTaxRelatingToNetMove
X duration,
mentInRegulatoryDeferralAcco
debit
untBalancesRelatedToItemsThat
WillNotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

Podatek dochodowy związany
ze zmianą netto w odroczo
nych saldach z regulowanej
działalności związaną z pozy
cjami, ktÓre nie zostaną prze
klasyfikowane do wyniku
finansowego

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do zmiany
netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności
związanej z pozycjami, ktÓre nie zostaną przeklasyfikowane
do wyniku finansowego. [Zob.: odroczone salda z regulowanej
działalności [member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 22 pkt a)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIndivi X duration,
debit
duallyImmaterialComponentsO
fOtherComprehensiveIncome

Podatek dochodowy związany
z indywidualnie nieistotnymi
składnikami innych całkowi
tych dochodÓw

Kwota podatku dochodowego związanego z indywidualnie
nieistotnymi składnikami innych całkowitych dochodÓw.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlansO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z ponownymi wycenami
programÓw określonych
świadczeń uwzględnionymi
w innych całkowitych docho
dach

Kwota podatku dochodowego związanego z kwotami ujętymi
w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do ponow
nych wycen programÓw określonych świadczeń. [Zob.: inne
całkowite dochody; rezerwa z tytułu ponownych wycen
programÓw określonych świadczeń; programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 90, ujawnianie informacji:
MSR 12 paragraf 81 pkt ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfOt
herComprehensiveIncomeOfAsso
ciatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z udziałem w innych całko
witych dochodach jednostek
stowarzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności

Kwota podatku dochodowego związanego z udziałem jedno Ujawnianie informacji: MSR 1
stki w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszo paragraf 90
nych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności. [Zob.: udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowarzyszonych i wspÓlnych przed
sięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności, przed
opodatkowaniem]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncomeTaxRelatingToShareOfOt
herComprehensiveIncomeOfAsso
ciatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethodAb
stract

Podatek dochodowy związany
z udziałem w innych całko
witych dochodach jednostek
stowarzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfOt
herComprehensiveIncomeOfAsso
ciatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethodThat
WillBeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Podatek dochodowy związany
z udziałem w innych całko
witych dochodach jednostek
stowarzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, które zostaną przekla
syfikowane do wyniku finan
sowego

Kwota podatku dochodowego związanego z udziałem jedno Ujawnianie informacji: MSR 1
stki w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszo paragraf 91
nych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności, które zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego. [Zob.: udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowarzyszonych i wspÓlnych przed
sięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności, przed
opodatkowaniem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfOt X duration,
herComprehensiveIncomeOfAsso debit
ciatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethodThat
WillNotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

Podatek dochodowy związany
z udziałem w innych całko
witych dochodach jednostek
stowarzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, które nie zostaną prze
klasyfikowane do wyniku
finansowego

Kwota podatku dochodowego związanego z udziałem jedno Ujawnianie informacji: MSR 1
stki w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszo paragraf 91
nych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności, które nie zostaną przeklasyfikowane
do wyniku finansowego. [Zob.: udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowarzyszonych i wspÓlnych przed
sięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności, przed
opodatkowaniem]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu zastosowania MSSF
15 [member]

Element ten oznacza skutki finansowe zastosowania MSSF 15.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf C8 pkt a)

Etykieta

IncreaseDecreaseDueToApplica
tionOfIFRS15Member

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChangesI member
nAccountingPolicyAndCorrection
sOfPriorPeriodErrorsMember

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu zmian zasad (polityki)
rachunkowości oraz korekt
błędów popełnionych
w poprzednich okresach
[member]

Element ten oznacza skutki finansowe zmian zasad (polityki)
rachunkowości oraz korekt błędów popełnionych w poprzed
nich okresach.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 8 paragraf 28 pkt
f) ppkt (i), ujawnianie informacji:
MSR 8 paragraf 29 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChangesI
nAccountingPolicyRequiredByIF
RSsMember

member

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu zmian zasad (polityki)
rachunkowości wymaganych
przez MSSF [member]

Element ten oznacza skutki finansowe zmian zasad (polityki)
rachunkowości wymaganych przez MSSF. [Zob.: MSSF
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt f) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt g)

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDepartu
reFromRequirementOfIF
RSMember

member

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu odstąpienia od
wymogu zawartego w MSSF
[member]

Element ten oznacza skutki finansowe odstąpienia od wymogu
zawartego w MSSF. [Zob.: MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 20 pkt d)

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolunta
ryChangesInAccountingPolicy
Member

member

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu dobrowolnych zmian
zasad (polityki) rachunkowości
[member]

Element ten oznacza skutki finansowe dobrowolnych zmian
zasad (polityki) rachunkowości.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29 pkt d)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccountingEs
timate

X duration

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości szacunkowej

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości szacunkowej, które
wywołuje skutki w bieżącym okresie lub które – według
przewidywań – takie skutki wywoła w kolejnych okresach.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 39
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInAccumulated
DeferredTaxRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeDueTo
ChangeInTaxRate

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
zakumulowanego odroczonego
podatku dochodowego ujętego
w innych całkowitych docho
dach w wyniku zmiany stawek
podatkowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zakumulowanego odroczonego
podatku dochodowego ujętego w innych całkowitych docho
dach w wyniku zmiany stawek podatkowych. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregateDif X duration
ferenceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognised

Zwiększenie (zmniejszenie)
łącznej różnicy między
wartością godziwą
w momencie początkowego
ujęcia a ceną transakcyjną,
wymagającej ujęcia w wyniku
finansowym

Zwiększenie (zmniejszenie) łącznej różnicy między wartością
godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną trans
akcyjną instrumentów finansowych, wymagającej ujęcia
w wyniku finansowym. [Zob.: łączna różnica między
wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną
transakcyjną, wymagająca ujęcia w wyniku finansowym]

Przykład: MSSF 7 paragraf 28 pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinancia
lAssets

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
konta rezerw na straty kredy
towe z tytułu aktywÓw finan
sowych

Zwiększenie (zmniejszenie) na koncie rezerw, na którym
ujmowana jest utrata wartości aktywÓw finansowych wyni
kająca ze strat kredytowych. [Zob.: aktywa finansowe; konto
rezerw na straty kredytowe z tytuł aktywÓw finansowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCas
hEquivalents

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu środków pieniężnych
i ich ekwiwalentÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych
i ekwiwalentÓw środków pieniężnych. [Zob.: środki pieniężne
i ekwiwalenty środków pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCas
hEquivalentsBeforeEffectOfEx
changeRateChanges

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu środków pieniężnych
i ich ekwiwalentÓw przed
skutkami zmian kursÓw
wymiany

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentÓw przed skutkami zmian kursÓw wymiany, ktÓre
dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentÓw środków
pieniężnych posiadanych przez jednostkę w walucie obcej.
[Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw pieniężnych;
skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków
pieniężnych i ekwiwalentÓw środków pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 45
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInCashAndCas
hEquivalentsDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu środków pieniężnych
i ich ekwiwalentÓw, działal
ność zaniechana

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich
Powszechna praktyka: MSSF 5
ekwiwalentÓw w ramach działalności zaniechanej. [Zob.:
paragraf 33 pkt c)
środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych; działal
ność zaniechana [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingen
tConsiderationAssetLiability

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
aktywów (zobowiązań)
z tytułu warunkowej zapłaty

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywÓw (zobowiązań) z tytułu
warunkowej zapłaty w odniesieniu do połączenia jednostek
gospodarczych.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingentLia X duration,
bilitiesRecognisedInBusinessCom credit
bination

Zwiększenie (zmniejszenie)
zobowiązań warunkowych
ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek
gospodarczych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań warunkowych ujmo
wanych w związku z połączeniem jednostek gospodarczych.
[Zob.: zobowiązania warunkowe ujmowane w związku
z połączeniem jednostek; połączenia jednostek [member];
zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDerivati
veFairValue

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu kredytowego instru
mentu pochodnego, wartość
godziwa

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowego
instrumentu pochodnego. [Zob.: kredytowy instrument
pochodny, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G pkt a)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDerivati
veNominalAmount

X duration

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu kredytowego instru
mentu pochodnego, kwota
nominalna

Zwiększenie (zmniejszenie) kwoty nominalnej kredytowego
instrumentu pochodnego. [Zob.: kredytowy instrument
pochodny, kwota nominalna]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G pkt a)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrentTaxEx
penseIncomeDueToRateRegula
tion

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
bieżącego obciążenia podatko
wego (przychodu podatko
wego) wynikające z regulacji
cen

Zwiększenie (zmniejszenie) bieżącego obciążenia podatkowego
(przychodu podatkowego) wynikające z regulacji cen. Regu
lacja cen to ramy ustalania cen, ktÓre mogą być pobierane od
klientów w zamian za towary lub usługi, przy czym ramy te
podlegają nadzorowi lub zatwierdzeniu przez podmiot regu
lujący ceny. [Zob.: bieżące obciążenie podatkowe (przychód
podatkowy)]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 34
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInDeferredAcqui X duration,
sitionCostsArisingFromInsurance debit
Contracts

Zwiększenie (zmniejszenie)
odroczonych kosztów akwi
zycji wynikających z umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonych kosztów akwizycji
wynikających z umÓw ubezpieczeniowych. [Zob.: odroczone
koszty akwizycji wynikające z umÓw ubezpieczeniowych]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG39 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTa
xExpenseIncomeDueToRateRegu
lation

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
odroczonego obciążenia
podatkowego (odroczonego
przychodu podatkowego)
wynikające z regulacji cen

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonego obciążenia podatko
wego (odroczonego przychodu podatkowego) wynikające
z regulacji cen. Regulacja cen to ramy ustalania cen, ktÓre
mogą być pobierane od klientów w zamian za towary lub
usługi, przy czym ramy te podlegają nadzorowi lub zatwier
dzeniu przez podmiot regulujący ceny. [Zob.: przychód
(obciążenie) z tytułu odroczonego podatku]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 34

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego (skład
nika aktywÓw ujętego z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego)

Zwiększenie (zmniejszenie) rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego (składnika aktywÓw ujętego z tytułu
odroczonego podatku dochodowego). [Zob.: rezerwa (składnik
aktywÓw) z tytułu odroczonego podatku dochodowego]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBenefi X instant,
tObligationDueToReasonablyPos credit
sibleDecreaseInActuarialAssum
ption

Zwiększenie (zmniejszenie)
zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń
w wyniku potencjalnie możli
wego zmniejszenia w zało
żeniu aktuarialnym

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania z tytułu określonych
świadczeń, które zostałoby wywołane przez zmniejszenie
w istotnym założeniu aktuarialnym, które było potencjalnie
możliwe na koniec okresu sprawozdawczego. [Zob.: założenia
aktuarialne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145 pkt a)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBenefi X instant,
tObligationDueToReasonablyPos credit
sibleIncreaseInActuarialAssum
ption

Zwiększenie (zmniejszenie)
zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń
w wyniku potencjalnie możli
wego zwiększenia w założeniu
aktuarialnym

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania z tytułu określonych
świadczeń, które zostałoby wywołane przez zwiększenie
w istotnym założeniu aktuarialnym, które było potencjalnie
możliwe na koniec okresu sprawozdawczego. [Zob.: założenia
aktuarialne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInDividendsPa
yableThroughChangeInFairVa
lueOfNoncashAssetsHeldForDis
tributionToOwners

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
zobowiązania z tytułu dywi
dendy na skutek zmiany
wartości godziwej aktywów
niegotówkowych przeznaczo
nych do przekazania właści
cielom

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania z tytułu dywidendy
na skutek zmiany wartości godziwej aktywów niegotów
kowych przeznaczonych do przekazania właścicielom.

Ujawnianie informacji: KIMSF 17
paragraf 16 pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleDecreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
kapitału własnego ze względu
na racjonalnie możliwe
zmniejszenie ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego, które zostałoby
wywołane przez racjonalnie możliwe zmniejszenie ekspozycji
na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleDecreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIssu
edBeforeMitigationByReinsuran
ceContractsHeld

X instant,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
kapitału własnego ze względu
na racjonalnie możliwe
zmniejszenie ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17,
wystawione umowy ubezpie
czeniowe przed minimalizo
waniem poprzez posiadane
umowy reasekuracji

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego, przed minima Ujawnianie informacji: MSSF 17
lizowaniem poprzez posiadane umowy reasekuracji, ktÓre
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
zostałoby wywołane przez racjonalnie możliwe zmniejszenie
wejście w życie: 01.01.2021
ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem
MSSF 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleIncreaseInRis
kExposureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
kapitału własnego ze względu
na racjonalnie możliwe
zwiększenie ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego, które zostałoby
wywołane przez racjonalnie możliwe zwiększenie ekspozycji
na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleIncreaseInRis
kExposureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Insu
ranceContractsIssuedBeforeMiti
gationByReinsuranceContrac
tsHeld

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego, przed minima Ujawnianie informacji: MSSF 17
lizowaniem poprzez posiadane umowy reasekuracji, które
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
zostałoby wywołane przez racjonalnie możliwe zwiększenie
wejście w życie: 01.01.2021
ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem
MSSF 17.

IncreaseDecreaseInExistingLiabili X duration,
tiesContingentLiabilitiesRecogni credit
sedInBusinessCombination

Zwiększenie stanu istniejących
zobowiązań, zobowiązania
warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem
jednostek gospodarczych

Zwiększenie istniejących zobowiązań warunkowych ujmowa
nych w związku z połączeniem jednostek gospodarczych.
[Zob.: zobowiązania warunkowe ujmowane w związku
z połączeniem jednostek; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingProvi
sionsOtherProvisions

X duration,
credit

Zwiększenie dotychczasowych
rezerw, inne rezerwy

Zwiększenie dotychczasowych innych rezerw. [Zob.: inne
rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84 pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureToC
reditRiskOnLoanCommitmen
tsAndFinancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
ekspozycji na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) ekspozycji na ryzyko kredytowe
Ujawnianie informacji: MSSF 7
z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji paragraf 35H, ujawnianie
finansowej. [Zob.: ekspozycja na ryzyko kredytowe z tytułu
informacji: MSSF 7 paragraf 35I
zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji finan
sowej]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureToC
reditRiskOnLoanCommitmen
tsAndFinancialGuaranteeContrac
tsAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
ekspozycji na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej [abstract]
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Zwiększenie (zmniejszenie)
kapitału własnego ze względu
na racjonalnie możliwe
zwiększenie ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17,
wystawione umowy ubezpie
czeniowe przed minimalizo
waniem poprzez posiadane
umowy reasekuracji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej,
aktywa

Zwiększenie (zmniejszenie) wyceny wartości godziwej akty
wów. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e)

Etykieta

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossib debit
leDecreaseInUnobservableInpu
tAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
aktywów ze względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossib credit
leDecreaseInUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
własnych instrumentów kapitałowych jednostki ze względu na
racjonalnie możliwe zmniejszenie nieobserwowalnych danych
wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossib credit
leDecreaseInUnobservableInput
Liabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, zobowiązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań ze względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, po
opodatkowaniu, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
aktywów, ujęta w innych całkowitych dochodach po opodat
kowaniu, ze względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przychód
podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxEntitysOw
nEquityInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, po
opodatkowaniu, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej Powszechna praktyka: MSSF 13
własnych instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
w innych całkowitych dochodach po opodatkowaniu, ze
względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie nieobserwowal
nych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxLiabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, po
opodatkowaniu, zobowiązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań, ujęta w innych całkowitych dochodach po
opodatkowaniu, ze względu na racjonalnie możliwe zmniej
szenie nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przy
chód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, przed
opodatkowaniem, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej Powszechna praktyka: MSSF 13
aktywów, ujęta w innych całkowitych dochodach przed
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
opodatkowaniem, ze względu na racjonalnie możliwe zmniej
szenie nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przy
chód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxEntitysOw
nEquityInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, przed
opodatkowaniem, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej Powszechna praktyka: MSSF 13
własnych instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
w innych całkowitych dochodach przed opodatkowaniem, ze
względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie nieobserwowal
nych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxLiabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, przed
opodatkowaniem, zobowi
ązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej Powszechna praktyka: MSSF 13
zobowiązań, ujęta w innych całkowitych dochodach przed
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
opodatkowaniem, ze względu na racjonalnie możliwe zmniej
szenie nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przy
chód podatkowy (obciążenie podatkowe)]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, po opodatkowa
niu, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej Powszechna praktyka: MSSF 13
aktywów, ujęta w wyniku finansowym po opodatkowaniu, ze paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie nieobserwowal
nych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, po opodatkowa
niu, własne instrumenty kapi
tałowe jednostki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki, ujęta
w wyniku finansowym po opodatkowaniu, ze względu na
racjonalnie możliwe zmniejszenie nieobserwowalnych danych
wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podat
kowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, po opodatkowa
niu, zobowiązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań, ujęta w wyniku finansowym po opodatkowaniu,
ze względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie nieobserwo
walnych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy
(obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, przed opodatko
waniem, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
aktywów, ujęta w wyniku finansowym przed opodatkowaniem,
ze względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie nieobserwo
walnych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy
(obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, przed opodatko
waniem, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki, ujęta
w wyniku finansowym przed opodatkowaniem, ze względu na
racjonalnie możliwe zmniejszenie nieobserwowalnych danych
wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podat
kowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leDecreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, przed opodatko
waniem, zobowiązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań, ujęta w wyniku finansowym przed opodatkowa
niem, ze względu na racjonalnie możliwe zmniejszenie
nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przychód
podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossib debit
leIncreaseInUnobservableInputAs
sets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
aktywów ze względu na racjonalnie możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossib credit
leIncreaseInUnobservableInputEn
titysOwnEquityInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
własnych instrumentÓw kapitałowych jednostki ze względu na
racjonalnie możliwe zwiększenie nieobserwowalnych danych
wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossib credit
leIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, zobowiązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań ze względu na racjonalnie możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych wejściowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, po
opodatkowaniu, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
aktywów, ujęta w innych całkowitych dochodach po opodat
kowaniu, ze względu na racjonalnie możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przychód
podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxEntitysOwnEquity
Instruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, po
opodatkowaniu, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej Powszechna praktyka: MSSF 13
własnych instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
w innych całkowitych dochodach po opodatkowaniu, ze
względu na racjonalnie możliwe zwiększenie nieobserwowal
nych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxLiabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, po
opodatkowaniu, zobowiązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań, ujęta w innych całkowitych dochodach po
opodatkowaniu, ze względu na racjonalnie możliwe zwięk
szenie nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przy
chód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, przed
opodatkowaniem, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
aktywów, ujęta w innych całkowitych dochodach przed
opodatkowaniem, ze względu na racjonalnie możliwe zwięk
szenie nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przy
chód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, przed
opodatkowaniem, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej Powszechna praktyka: MSSF 13
własnych instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
w innych całkowitych dochodach przed opodatkowaniem, ze
względu na racjonalnie możliwe zwiększenie nieobserwowal
nych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxLiabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w innych
całkowitych dochodach, przed
opodatkowaniem, zobowi
ązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań, ujęta w innych całkowitych dochodach przed
opodatkowaniem, ze względu na racjonalnie możliwe zwięk
szenie nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przy
chÓd podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInProfitOrLossAfterTa
xAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, po opodatkowa
niu, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej Powszechna praktyka: MSSF 13
aktywów, ujęta w wyniku finansowym po opodatkowaniu, ze paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
względu na racjonalnie możliwe zwiększenie nieobserwowal
nych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInProfitOrLossAfterTa
xEntitysOwnEquityInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, po opodatkowa
niu, własne instrumenty kapi
tałowe jednostki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
własnych instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta
w wyniku finansowym po opodatkowaniu, ze względu na
racjonalnie możliwe zwiększenie nieobserwowalnych danych
wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podat
kowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInProfitOrLossAfterTax
Liabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, po opodatkowa
niu, zobowiązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań, ujęta w wyniku finansowym po opodatkowaniu,
ze względu na racjonalnie możliwe zwiększenie nieobserwo
walnych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy
(obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInProfitOrLossBeforeTa
xAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, przed opodatko
waniem, aktywa

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
aktywów, ujęta w wyniku finansowym przed opodatkowaniem,
ze względu na racjonalnie możliwe zwiększenie nieobserwo
walnych danych wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy
(obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInProfitOrLossBeforeTa
xEntitysOwnEquityInstruments

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, przed opodatko
waniem, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
własnych instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta
w wyniku finansowym przed opodatkowaniem, ze względu na
racjonalnie możliwe zwiększenie nieobserwowalnych danych
wejściowych. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podat
kowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputRe
cognisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej ze
względu na racjonalnie
możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych
wejściowych, ujęte w wyniku
finansowym, przed opodatko
waniem, zobowiązania

Kwota zwiększenia (zmniejszenia) wyceny wartości godziwej
zobowiązań, ujęta w wyniku finansowym przed opodatkowa
niem, ze względu na racjonalnie możliwe zwiększenie
nieobserwowalnych danych wejściowych. [Zob.: przychód
podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 673

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Zwiększenie (zmniejszenie) wyceny wartości godziwej włas
nych instrumentów kapitałowych jednostki. [Zob.: w wartości
godziwej [member]; własne instrumenty kapitałowe jednostki
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e)

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityInstru
ments

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyAssetsAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej
w odniesieniu do analiz wraż
liwości, w ktÓrych dane
wejściowe zmienia się indy
widualnie, aktywa [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej
w odniesieniu do analiz wraż
liwości, w ktÓrych dane
wejściowe zmienia się indy
widualnie, własne instrumenty
kapitałowe jednostki [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyLiabilitiesAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej
w odniesieniu do analiz wraż
liwości, w ktÓrych dane
wejściowe zmienia się indy
widualnie, zobowiązania [abs
tract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreChan
gedSimultaneouslyAssetsAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej
w odniesieniu do analiz wraż
liwości, w ktÓrych liczne dane
wejściowe zmienia się
równocześnie, aktywa [abs
tract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej,
zobowiązania

Zwiększenie (zmniejszenie) wyceny wartości godziwej zobo
wiązań. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreChan
gedSimultaneouslyEntitysOw
nEquityInstrumentsAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej
w odniesieniu do analiz wraż
liwości, w ktÓrych liczne dane
wejściowe zmienia się
równocześnie, własne instru
menty kapitałowe jednostki
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreChan
gedSimultaneouslyLiabilitiesAb
stract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wyceny wartości godziwej
w odniesieniu do analiz wraż
liwości, w ktÓrych liczne dane
wejściowe zmienia się
równocześnie, zobowiązania
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementLiabilities

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOfFi X duration,
nancialAssetsDescribedInPara
debit
graph39EaOfIFRS4

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej aktywów
finansowych opisanych
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej aktywów
finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4.
[Zob.: aktywa finansowe opisane w paragrafie 39E pkt a)
MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39E pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOfFi X duration,
nancialAssetsOtherThanThoseSpe debit
cifiedInParagraph39EaOfIFRS4

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości godziwej aktywÓw
finansowych innych niż
opisane w paragrafie 39E pkt
a) MSSF 4

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej aktywów
finansowych innych niż opisane w paragrafie 39E pkt a)
MSSF 4. [Zob.: aktywa finansowe opisane w paragrafie 39E
pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39E pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

X duration,
credit
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Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

IncreaseDecreaseInFinancialAssets X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu aktywów finansowych

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAsset
sAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu aktywów finansowych
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAsset X instant,
sArisingFromChangeInMeasure
debit
mentAttributeFirstApplicationO
fIFRS9

ifrs-full

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywÓw finansowych.
[Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35I

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu aktywów finansowych
wynikające ze zmiany atrybutu
wyceny, pierwsze zastoso
wanie MSSF 9

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywÓw finansowych
wynikające ze zmiany atrybutu wyceny w związku
z przejściem jednostki na MSSF 9. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42L pkt b)

IncreaseDecreaseInFinancialAsset X instant,
sOnBasisOfMeasurementCatego
debit
ryFirstApplicationOfIFRS9

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu aktywów finansowych
na podstawie ich kategorii
wyceny, pierwsze zastoso
wanie MSSF 9

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywów finansowych na
podstawie ich kategorii wyceny zgodnie z MSR 39 (tj.
niewynikające ze zmiany atrybutu wyceny w związku
z przejściem na MSSF 9). [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42L pkt a)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLiabi X instant,
litiesArisingFromChangeInMeasu credit
rementAttributeFirstApplicationO
fIFRS9

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu zobowiązań finansowych
wynikające ze zmiany atrybutu
wyceny, pierwsze zastoso
wanie MSSF 9

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań finansowych
wynikające ze zmiany atrybutu wyceny w związku
z przejściem jednostki na MSSF 9. [Zob.: zobowiązania
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42L pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLiabi X instant,
litiesOnBasisOfMeasurementCate credit
goryFirstApplicationOfIFRS9

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu zobowiązań finansowych
na podstawie ich kategorii
wyceny, pierwsze zastoso
wanie MSSF 9

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań finansowych na
podstawie ich kategorii wyceny zgodnie z MSR 39 (tj.
niewynikające ze zmiany atrybutu wyceny w związku
z przejściem na MSSF 9). [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42L pkt a)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
zobowiązania (składnika akty
wÓw) z tytułu umÓw ubez
pieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Powszechna praktyka: MSSF 17
paragraf 99 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuranceLiabi X duration,
litiesNetOfReinsurance
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości zobowiązań ubezpie
czeniowych, po odliczeniu
reasekuracji

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości zobowiązań ubezpiecze
niowych, po odliczeniu reasekuracji

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu wartości niematerialnych
i wartości firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu wartości niematerialnych
i wartości firmy. [Zob.: wartości niematerialne i wartość
firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivities

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu zobowiązań wynikaj
ących z działalności finan
sowej

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań wynikających
z działalności finansowej. [Zob.: zobowiązania wynikające
z działalności finansowej]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 44B

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu zobowiązań wynikaj
ących z wystawionych umÓw
ubezpieczenia i umÓw rease
kuracji

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań wynikających
z wystawionych umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji.
[Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych umÓw
ubezpieczenia i umÓw reasekuracji]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAssetsAvai X duration,
lableForBenefits
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu aktywów netto dostęp
nych na potrzeby realizacji
świadczeń

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywów netto dostępnych
na potrzeby realizacji świadczeń. Aktywa netto dostępne na
potrzeby realizacji świadczeń to aktywa programu świadczeń
emerytalnych, pomniejszone o zobowiązania inne aniżeli
aktuarialna wartość bieżąca przyrzeczonych świadczeń
emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt b)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu zobowiązań (składników
aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań (składnikÓw
aktywÓw) netto z tytułu określonych świadczeń. [Zob.:
zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvestmen
tInFinanceLease

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu inwestycji leasingowej
netto w ramach leasingu
finansowego

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu inwestycji leasingowej netto
w ramach leasingu finansowego. [Zob.: inwestycja leasingowa
netto w ramach leasingu finansowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 93

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfOr
dinarySharesIssued

shares

Zwiększenie (zmniejszenie)
liczby wyemitowanych akcji
zwykłych

Zwiększenie (zmniejszenie) liczby wyemitowanych akcji
zwykłych. [Zob.: akcje zwykłe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfSha shares
resOutstanding

Zwiększenie (zmniejszenie)
liczby objętych udziałów

Zwiększenie (zmniejszenie) liczby objętych udziałów. [Zob.:
liczba objętych udziałów]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (iv)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDu
eToReasonablyPossibleDecrea
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Zwiększenie (zmniejszenie)
zysku (straty) ze względu na
racjonalnie możliwe zmniej
szenie ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Zwiększenie (zmniejszenie) zysku (straty), które zostałoby
wywołane przez racjonalnie możliwe zmniejszenie ekspozycji
na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

X duration,
credit
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInProfitLossDu
eToReasonablyPossibleDecrea
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIssu
edBeforeMitigationByReinsuran
ceContractsHeld

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
zysku (straty) ze względu na
racjonalnie możliwe zmniej
szenie ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17, wysta
wione umowy ubezpiecze
niowe przed minimalizowa
niem poprzez posiadane
umowy reasekuracji

Zwiększenie (zmniejszenie) zysku (straty), przed minimalizo
waniem poprzez posiadane umowy reasekuracji, które zosta
łoby wywołane przez racjonalnie możliwe zmniejszenie
ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem
MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDu X duration,
eToReasonablyPossibleIncreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Zwiększenie (zmniejszenie)
zysku (straty) ze względu na
racjonalnie możliwe zwięk
szenie ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17

Zwiększenie (zmniejszenie) zysku (straty), ktÓre zostałoby
wywołane przez racjonalnie możliwe zwiększenie ekspozycji
na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDu X duration,
eToReasonablyPossibleIncreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIssu
edBeforeMitigationByReinsuran
ceContractsHeld

Zwiększenie (zmniejszenie)
zysku (straty) ze względu na
racjonalnie możliwe zwięk
szenie ekspozycji na ryzyko
wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17, wysta
wione umowy ubezpiecze
niowe przed minimalizowa
niem poprzez posiadane
umowy reasekuracji

Zwiększenie (zmniejszenie) zysku (straty), przed minimalizo
waniem poprzez posiadane umowy reasekuracji, które zosta
łoby wywołane przez racjonalnie możliwe zwiększenie
ekspozycji na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem
MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvisionForU X duration,
nearnedPremium
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
rezerwy składek

Zwiększenie (zmniejszenie) rezerwy składek. [Zob.: rezerwa
składek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseInRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
odroczonych sald kredytowych
z regulowanej działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonych sald kredytowych
z regulowanej działalności. [Zob.: odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt a)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
odroczonych sald debetowych
z regulowanej działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonych sald debetowych
z regulowanej działalności. [Zob.: odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt a)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReinsuran
ceAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
stanu aktywów reasekuracyj
nych

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywów reasekuracyjnych.
[Zob.: aktywa reasekuracyjne]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReserveOfGa X duration,
insAndLossesOnFinancialAsset
credit
sMeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToWhichPa
ragraphsC18bC19bC24b
AndC24cOfIFRS17HaveBee
nApplied

Zwiększenie (zmniejszenie)
rezerwy z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody
związane z umowami ubez
pieczeniowymi, do ktÓrych
zastosowanie ma MSSF 17
paragraf C18 pkt b), paragraf
C19 pkt b), paragraf C24 pkt
b) i paragraf C24 pkt c)

Zwiększenie (zmniejszenie) rezerwy z tytułu zyskÓw i strat
z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody związane z umowami
ubezpieczeniowymi, do ktÓrych zastosowanie ma MSSF 17
paragraf C18 pkt b), paragraf C19 pkt b), paragraf C24 pkt b)
i paragraf C24 pkt c) [Zob.: Rezerwa z tytułu zyskÓw i strat
z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody związane z umowami
ubezpieczeniowymi, do ktÓrych zastosowanie ma MSSF 17
paragraf C18 pkt b), paragraf C19 pkt b), paragraf C24 pkt b)
i paragraf C24 pkt c)]

Powszechna praktyka: MSSF 17
paragraf 116 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorkingCa
pital

Zwiększenie (zmniejszenie)
wartości kapitału obrotowego

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału obrotowego.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20

X duration,
credit

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 680

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughAcquisi
tionOfSubsidiary

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z nabycia jedno
stki zależnej, kapitał własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego wynikające
z nabycia jednostek zależnych. [Zob.: jednostki zależne
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdditio
nalItemsNecessaryToUnderstand
ChangeInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez dodatkowe pozycje
niezbędne do zrozumienia
zmiany, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z dodatkowych
pozycji, ktÓre mogą być konieczne do zrozumienia zmiany
wartości bilansowej netto umów ubezpieczeniowych. [Zob.:
Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpie
czeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt d) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjus
tmentsArisingFromPassageOfTi
meAllowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek korekt wynikających
z upływu czasu, konto rezerw
na straty kredytowe z tytułu
aktywÓw finansowych

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu konta rezerw na straty
kredytowe z tytułu aktywÓw finansowych wywołane przez
korekty wynikające z upływu czasu. [Zob.: konto rezerw na
straty kredytowe z tytułu aktywÓw finansowych]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjus
tmentsArisingFromPassageOfTi
meLiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContractsIs
sued

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek korekt wynikających
z upływu czasu, zobowiązania
wynikające z wystawionych
umÓw ubezpieczeniowych
i umÓw reasekuracji

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań wynikających
Powszechna praktyka: MSSF 4
z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych i umÓw reaseku paragraf 37 pkt e) – data
racji wywołane przez korekty wynikające z upływu czasu.
wygaśnięcia: 01.01.2021
[Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych umÓw
ubezpieczenia i umÓw reasekuracji]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjus
tmentsArisingFromPassageOfTi
meReinsuranceAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek korekt wynikających
z upływu czasu, aktywa
reasekuracyjne

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywów reasekuracyjnych
wywołane przez korekty wynikające z upływu czasu. [Zob.:
aktywa reasekuracyjne]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughAmorti
sationOfInsuranceAcquisition
CashFlowsInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez amortyzację prze
pływów pieniężnych z tytułu
nabycia ubezpieczenia, zobo
wiązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z amortyzacji
przepływÓw pieniężnych z tytułu nabycia ubezpieczenia.
[Zob.: Zobowiązanie (składnik aktywÓw) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych; Zwiększenie (zmniejszenie) poprzez
przepływy pieniężne z tytułu nabycia ubezpieczenia, zobowi
ązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczenio
wych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 103 pkt b) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAmoun
tsRecognisedInProfitOrLossAg
gregateDifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAndAmo
untDeterminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecognised

X duration

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek kwot ujętych
w wyniku finansowym, łączna
różnica między wartością
godziwą w momencie
początkowego ujęcia a ceną
transakcyjną wymagająca
ujęcia w wyniku finansowym

Zwiększenie (zmniejszenie) łącznej różnicy między wartością
godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną trans
akcyjną instrumentów finansowych wymagającej ujęcia
w wyniku finansowym spowodowane kwotami ujętymi
w wyniku finansowym. [Zob.: łączna różnica między
wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną
transakcyjną wymagająca ujęcia w wyniku finansowym;
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG14,
przykład: MSSF 7 paragraf 28 pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughApprop
riationOfRetainedEarnings

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek wyasygnowania
zyskÓw zatrzymanych, kapitał
własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego wynikające
Powszechna praktyka: MSR 1
z wyasygnowania zyskÓw zatrzymanych. [Zob.: zyski zatrzy paragraf 106 pkt d)
mane]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBalan
X duration,
cesRecognisedInCurrentPeriodIn credit
StatementOfFinancialPositionRe
gulatoryDeferralAccountCreditBa
lances

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek sald ujętych w bież
ącym okresie w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, odro
czone salda kredytowe z regu
lowanej działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu odroczonych sald kredyto
wych z regulowanej działalności wynikające z sald ujętych
w bieżącym okresie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
[Zob.: odroczone salda kredytowe z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughBalan
cesRecognisedInCurrentPeriodIn
StatementOfFinancialPositionRe
gulatoryDeferralAccountDebitBa
lances

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek sald ujętych w bież
ącym okresie w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, odro
czone salda debetowe z regu
lowanej działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu odroczonych sald debeto
wych z regulowanej działalności wynikające z sald ujętych
w bieżącym okresie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
[Zob.: odroczone salda debetowe z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (i)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusines
sCombinationsAndDisposalsNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z połączenia
jednostek gospodarczych
i zbycia aktywÓw, zobowi
ązanie (składnik aktywów)
netto z tytułu określonych
świadczeń

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań (składników
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające
z połączenia jednostek gospodarczych i zbycia aktywÓw.
[Zob.: połączenia jednostek [member]; zobowiązanie (składnik
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt h)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusines
sCombinationsAndDisposal
sReimbursementRights

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z połączenia
jednostek gospodarczych
i zbycia aktywÓw, prawa do
rekompensaty

Zwiększenie (zmniejszenie) praw do rekompensaty wynikające
ze skutków połączenia jednostek gospodarczych i zbycia
aktywÓw. [Zob.: połączenia jednostek [member]; prawa do
rekompensaty, według wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt h)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusines X duration,
sCombinationsDeferredTaxLiabili credit
tyAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z połączeń jedno
stek gospodarczych, rezerwa
(składnik aktywów) z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego

Zwiększenie (zmniejszenie) rezerwy (składnika aktywów)
z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające
z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: rezerwa
(składnik aktywów) z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przepływy pieniężne,
zobowiązanie (składnik akty
wów) z tytułu umÓw ubez
pieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z przepływÓw
pieniężnych. [Zob.: Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

IncreaseDecreaseThroughCashF
lowsInsuranceContractsLiability
Asset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCashF
lowsInsuranceContractsLiability
AssetAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przepływy pieniężne,
zobowiązanie (składnik akty
wów) z tytułu umÓw ubez
pieczeniowych [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
X duration,
geInDiscountRateContingentLiabi credit
litiesRecognisedInBusinessCombi
nation

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmiany stopy
dyskontowej, zobowiązania
warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem
jednostek

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań warunkowych ujmo
wanych w związku z połączeniem jednostek gospodarczych
wynikające ze zmiany stopy dyskontowej. [Zob.: zobowiązania
warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek;
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInDiscountRateOtherProvisions

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmiany stopy
dyskontowej, inne rezerwy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości innych rezerw wynikające
ze zmiany stopy dyskontowej. [Zob.: inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInEquityOfSubsidiaries

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian w kapi
tale własnym jednostek zależ
nych, kapitał własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego jednostki
wynikające ze zmian w kapitale własnym jednostek zależnych.
[Zob.: jednostki zależne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughChan
geInRiskAdjustmentForNonfinan
cialRiskThatDoesNotRelateToFu
tureOrPastServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez zmianę korekty
ryzyka z tytułu ryzyka niefi
nansowego, ktÓra nie dotyczy
przyszłego ani przeszłego
zatrudnienia, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające ze zmiany
korekty ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego, ktÓra nie
dotyczy przyszłego zatrudnienia ani przeszłego zatrudnienia.
[Zob.: Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych; korekta ryzyka z tytułu ryzyka niefinan
sowego [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt b) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange X duration,
sInDiscountRatesRegulatoryDefer credit
ralAccountCreditBalances

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian stopy
dyskontowej, odroczone salda
kredytowe z regulowanej
działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu odroczonych sald kredyto
wych z regulowanej działalności wynikające ze zmian stopy
dyskontowej. [Zob.: odroczone salda kredytowe z regulowanej
działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange X duration,
sInDiscountRatesRegulatoryDefer debit
ralAccountDebitBalances

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian stopy
dyskontowej, odroczone salda
debetowe z regulowanej dzia
łalności

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu odroczonych sald debeto
wych z regulowanej działalności wynikające ze zmian stopy
dyskontowej. [Zob.: odroczone salda debetowe z regulowanej
działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange
sInEstimatesThatAdjustContrac
tualServiceMarginInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez zmiany szacunkÓw
korygujących marżę dla usług
umownych, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające ze zmian
szacunków korygujących marżę dla usług umownych. [Zob.:
Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpie
czeniowych; marża dla usług umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

X duration,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughChange
sInEstimatesThatDoNotAdjus
tContractualServiceMarginInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez zmiany szacunków
niekorygujących marży dla
usług umownych, zobowi
ązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające ze zmian
szacunków niekorygujących marży dla usług umownych.
[Zob.: Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych; marża dla usług umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange
sInFairValuesLiabilitiesArisin
gFromFinancingActivities

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian wartości
godziwych, zobowiązania
wynikające z działalności
finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań wynikających
z działalności finansowej spowodowane przez zmiany wartości
godziwych. [Zob.: zobowiązania wynikające z działalności
finansowej]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 44B pkt d)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange X duration,
sInForeignExchangeRatesNetDefi credit
nedBenefitLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian kursów
wymiany walut, zobowiązanie
(składnik aktywÓw) netto
z tytułu określonych świad
czeń

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań (składników
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające ze
zmian kursów wymiany walut. [Zob.: zobowiązanie (składnik
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange
sInForeignExchangeRatesRegula
toryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian kursów
wymiany walut, odroczone
salda kredytowe z regulowanej
działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu odroczonych sald kredyto
wych z regulowanej działalności wynikające ze zmian kursów
wymiany walut. [Zob.: odroczone salda kredytowe z regulo
wanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange
sInForeignExchangeRatesRegula
toryDeferralAccountDebitBa
lances

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian kursów
wymiany walut, odroczone
salda debetowe z regulowanej
działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu odroczonych sald debeto
wych z regulowanej działalności wynikające ze zmian kursów
wymiany walut. [Zob.: odroczone salda debetowe z regulo
wanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 686

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughChange X duration,
sInModelsOrRiskParametersExpo credit
sureToCreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaranteeCon
tracts

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian modeli
lub parametrów ryzyka,
ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) ekspozycji na ryzyko kredytowe
Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji przykład: MSSF 7 paragraf 35H
finansowej wynikające ze zmian modeli lub parametrÓw
ryzyka. [Zob.: ekspozycja na ryzyko kredytowe z tytułu
zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji finan
sowej]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange
sInModelsOrRiskParametersFi
nancialAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian modeli
lub parametrów ryzyka,
aktywa finansowe

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów finansowych wynikające
ze zmian modeli lub parametrów ryzyka. [Zob.: aktywa
finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange
sInOwnershipInterestsInSubsidia
riesThatDoNotResultInLossOf
Control

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian udziałów
własnościowych w jednostkach
zależnych, które nie prowadzą
do utraty kontroli, kapitał
własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego wynikające ze
zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych,
które nie prowadzą do utraty kontroli. [Zob.: jednostki zależne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d) ppkt (iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChange
sInOwnershipInterestsInSubsidia
riesThatDoNotResultInLossOf
ControlEquityAttributableToOw
nersOfParent

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian udziałów
własnościowych w jednostkach
zależnych, które nie prowadzą
do utraty kontroli, kapitał
własny przypisywany właści
cielom jednostki dominującej

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego przypisywanego
właścicielom jednostki dominującej wynikające ze zmian
udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie
prowadzą do utraty kontroli. [Zob.: jednostki zależne [mem
ber]; kapitał własny przypisywany właścicielom jednostki
dominującej]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 18

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
X duration,
gesThatRelateToCurrentServiceIn credit
suranceContractsLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian związa
nych z bieżącym zatrudnie
niem, zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające ze zmian
związanych z bieżącym zatrudnieniem. [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające ze zmian
związanych z przyszłym zatrudnieniem. [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywÓw) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 103 pkt b) ppkt (iv) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToCurrentServiceIn
suranceContractsLiabilityAssetAb
stract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian związa
nych z bieżącym zatrudnie
niem, zobowiązanie (składnik
aktywÓw) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToFutureServiceIn
suranceContractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToFutureServiceIn
suranceContractsLiabilityAssetAb
stract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToPastServiceInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian związa
nych z przeszłym zatrudnie
niem, zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające ze zmian
związanych z przeszłym zatrudnieniem, tj. zmian przepływÓw
pieniężnych realizujących zobowiązanie związanych z należ
nymi odszkodowaniami. [Zob.: Zobowiązanie (składnik akty
wÓw) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 103 pkt b) ppkt (iii) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughConver
sionOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z zamiany instru
mentÓw zamiennych, kapitał
własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego wynikające
z zamiany instrumentÓw zamiennych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian związa
nych z przyszłym zatrudnie
niem, zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zmian związa
nych z przyszłym zatrudnie
niem, zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt b)

IncreaseDecreaseThroughCumula
tiveCatchupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeInEstima
teOfTransactionPriceContractAs
sets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez łączne
korekty przychodów wyni
kające ze zmiany wartości
szacunkowej ceny transakcyj
nej, aktywa z tytułu umÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywów z tytułu umÓw
spowodowane przez łączne korekty przychodów wynikające ze
zmiany wartości szacunkowej ceny transakcyjnej. Cena trans
akcyjna to kwota wynagrodzenia, ktÓre – zgodnie z oczeki
waniem jednostki – będzie jej przysługiwać w zamian za
przekazanie przyrzeczonych dÓbr lub usług na rzecz klienta,
z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osÓb trzecich (na
przykład niektÓrych podatkÓw od sprzedaży). [Zob.: zwięk
szenie (zmniejszenie) spowodowane przez łączne korekty
przychodów, aktywa z tytułu umÓw]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumula
tiveCatchupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeInEstima
teOfTransactionPriceContractLia
bilities

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez łączne
korekty przychodów wyni
kające ze zmiany wartości
szacunkowej ceny transakcyj
nej, zobowiązania z tytułu
umÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu umÓw Przykład: MSSF 15 paragraf 118
spowodowane przez łączne korekty przychodów wynikające ze pkt b)
zmiany wartości szacunkowej ceny transakcyjnej. Cena trans
akcyjna to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwa
niem jednostki – będzie jej przysługiwać w zamian za prze
kazanie przyrzeczonych dÓbr lub usług na rzecz klienta,
z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osÓb trzecich (na
przykład niektÓrych podatkÓw od sprzedaży). [Zob.: Zwięk
szenie (zmniejszenie) spowodowane przez łączne korekty
przychodów, zobowiązania z tytułu umÓw]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumula
tiveCatchupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeInMeasu
reOfProgressContractAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez łączne
korekty przychodów wyni
kające ze zmiany sposobu
pomiaru stopnia spełnienia
zobowiązania, aktywa z tytułu
umÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywów z tytułu umÓw
spowodowane przez łączne korekty przychodów wynikające ze
zmiany sposobu pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania.
[Zob.: zwiększenie (zmniejszenie) spowodowane przez łączne
korekty przychodów, aktywa z tytułu umÓw]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumula
tiveCatchupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeInMeasu
reOfProgressContractLiabilities

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez łączne
korekty przychodów wyni
kające ze zmiany sposobu
pomiaru stopnia spełnienia
zobowiązania, zobowiązania
z tytułu umÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu umÓw
spowodowane przez łączne korekty przychodów wynikające ze
zmiany sposobu pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania.
[Zob.: Zwiększenie (zmniejszenie) spowodowane przez łączne
korekty przychodów, zobowiązania z tytułu umÓw]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughCumula X duration,
tiveCatchupAdjustmentsToReve
debit
nueArisingFromContractModifica
tionContractAssets

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez łączne
korekty przychodów wyni
kające ze zmiany umowy,
aktywa z tytułu umÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywÓw z tytułu umÓw
spowodowane przez łączne korekty przychodów wynikające ze
zmiany umowy. Zmiana umowy to zmiana zakresu umowy lub
określonej w niej ceny (lub obu tych zmiennych), ktÓra
została zatwierdzona przez strony umowy. [Zob.: zwiększenie
(zmniejszenie) spowodowane przez łączne korekty przycho
dów, aktywa z tytułu umÓw]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumula X duration,
tiveCatchupAdjustmentsToReve
credit
nueArisingFromContractModifica
tionContractLiabilities

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez łączne
korekty przychodów wyni
kające ze zmiany umowy,
zobowiązania z tytułu umÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu umÓw
spowodowane przez łączne korekty przychodów wynikające ze
zmiany umowy. Zmiana umowy to zmiana zakresu umowy lub
określonej w niej ceny (lub obu tych zmiennych), ktÓra
została zatwierdzona przez strony umowy. [Zob.: Zwiększenie
(zmniejszenie) spowodowane przez łączne korekty przycho
dów, zobowiązania z tytułu umÓw]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumula
tiveCatchupAdjustmentsToReve
nueContractAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez łączne
korekty przychodów, aktywa
z tytułu umÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywÓw z tytułu umÓw
spowodowane przez łączne korekty przychodów. [Zob.:
aktywa z tytułu umÓw; przychody z tytułu umÓw z klien
tami]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumula
tiveCatchupAdjustmentsToReve
nueContractLiabilities

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez łączne
korekty przychodów, zobowi
ązania z tytułu umÓw

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu umÓw
spowodowane przez łączne korekty przychodów. [Zob.:
zobowiązania z tytułu umÓw; przychody z tytułu umÓw
z klientami]

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDisposa X duration,
lOfSubsidiary
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze zbycia jednostki
zależnej, kapitał własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego wynikające ze
zbycia jednostek zależnych. [Zob.: jednostki zależne [mem
ber]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughEffec
X duration,
tOfChangesInForeignExchangeRa credit
tesLiabilitiesArisingFromFinancin
gActivities

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze skutków zmian
kursów walutowych, zobowi
ązania wynikające z działal
ności finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań wynikających
Ujawnianie informacji: MSR 7
z działalności finansowej spowodowane przez skutki zmian
paragraf 44B pkt c)
kursÓw walutowych. [Zob.: zobowiązania wynikające z dzia
łalności finansowej]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tOfChangesInRiskOfNonperfor
manceByIssuerOfReinsurance
ContractsHeldInsuranceContract
sLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z wpływu zmian
ryzyka niewykonania świad
czenia przez wystawcę posia
danych umów reasekuracji,
zobowiązanie (składnik akty
wów) z tytułu umÓw ubez
pieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z wpływu
zmian ryzyka niewykonania świadczenia przez wystawcę
posiadanych umów reasekuracji. [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych;
Posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tsOfContractsAcquiredInPeriodIn
suranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z wpływu umÓw
nabytych w danym okresie,
zobowiązanie (składnik akty
wów) z tytułu umÓw ubez
pieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z wpływu
umÓw nabytych od innych jednostek w wyniku przeniesienia
umÓw ubezpieczeniowych lub połączenia jednostek gospo
darczych w danym okresie. [Zob.: Zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 108 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
X duration,
tsOfContractsInitiallyRecognise
credit
dInPeriodInsuranceContractsLiabi
lityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z wpływu umÓw
początkowo ujętych w danym
okresie, zobowiązanie
(składnik aktywÓw) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z wpływu
umÓw początkowo ujętych w danym okresie. [Zob.: Zobo
wiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczenio
wych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt a) ppkt (iii) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 – wejście w życie:
01.01.2021
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Etykieta dokumentacji
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IncreaseDecreaseThroughEffec
tsOfGroupsOfOnerousContractsI
nitiallyRecognisedInPeriodInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z wpływu grup
umÓw rodzących obciążenia
początkowo ujętych w danym
okresie, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z wpływu grup
umÓw rodzących obciążenia początkowo ujętych w danym
okresie. Umowa ubezpieczeniowa rodzi obciążenia na dzień
początkowego ujęcia, jeżeli przepływy pieniężne realizujące
zobowiązanie przypisane do umowy, wszelkie wcześniej ujęte
przepływy pieniężne z tytułu nabycia oraz wszelkie przepływy
pieniężne wynikające z umowy na dzień początkowego ujęcia
stanowią łącznie wypływ netto. [Zob.: Zobowiązanie (składnik
aktywÓw) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 108 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExerci
seOfOptions

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z realizacji opcji,
kapitał własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego wynikające
z realizacji opcji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExerci
seOfWarrantsEquity

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z realizacji
warrantÓw, kapitał własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego wynikające
z realizacji warrantÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExpe
rienceAdjustmentsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez korekty założeń
aktuarialnych, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z korekt
założeń aktuarialnych. Korekta założeń aktuarialnych to
różnica między: a) w przypadku wpływÓw z tytułu składek
(oraz wszelkich powiązanych przepływów pieniężnych, takich
jak przepływy pieniężne z tytułu nabycia ubezpieczenia oraz
podatki od składek ubezpieczeniowych) – oszacowanymi
kwotami oczekiwanymi w danym okresie a faktycznymi
przepływami pieniężnymi w danym okresie, dokonywane na
początek danego okresu; lub b) w przypadku kosztÓw usług
ubezpieczeniowych (z wyłączeniem kosztów nabycia ubez
pieczenia) – oszacowanie kwot kosztÓw, ktÓrych poniesienia
oczekuje się w danym okresie, i kwot kosztÓw faktycznie
poniesionych w danym okresie w danym okresie, dokonywane
na początek danego okresu. [Zob.: Zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt b) ppkt (iii) –
wejście w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughFinan
cingCashFlowsLiabilitiesArisin
gFromFinancingActivities

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez prze
pływy pieniężne z działalności
finansowej, zobowiązania
wynikające z działalności
finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań wynikających
z działalności finansowej spowodowane przez przepływy
pieniężne z działalności finansowej. [Zob.: przepływy
pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działal
ności finansowej); zobowiązania wynikające z działalności
finansowej]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 44B pkt a)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeAndOtherMovemen
tsExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z kursÓw waluto
wych i innych zmian,
ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) ekspozycji na ryzyko kredytowe
z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji
finansowej wynikające z kursÓw walutowych i innych zmian.
[Zob.: ekspozycja na ryzyko kredytowe z tytułu zobowiązań
do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji finansowej]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeAndOtherMovemen
tsExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeAndOtherMovemen
tsFinancialAssets

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów finansowych wynikające
z kursÓw walutowych i innych zmian. [Zob.: aktywa finan
sowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeAndOtherMovemen
tsFinancialAssetsAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z kursÓw waluto
wych i innych zmian,
ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej [abstract]

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z kursÓw waluto
wych i innych zmian, aktywa
finansowe

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z kursÓw waluto
wych i innych zmian, aktywa
finansowe [abstract]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 693

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeExposureToCreditRi
skOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z kursÓw waluto
wych, ekspozycja na ryzyko
kredytowe z tytułu zobowi
ązań do udzielenia pożyczki
i umÓw gwarancji finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) ekspozycji na ryzyko kredytowe
z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji
finansowej wynikające z kursÓw walutowych. [Zob.:
ekspozycja na ryzyko kredytowe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji finansowej]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeFinancialAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z kursÓw waluto
wych, aktywa finansowe

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów finansowych wynikające
z kursÓw walutowych. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughGain
X duration,
sLossesInPeriodReserveOfGain
credit
sAndLossesOnFinancialAsset
sMeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToWhichPa
ragraphsC18bC19bC24b
AndC24cOfIFRS17HaveBee
nApplied

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z zyskÓw (strat)
w danym okresie, rezerwa
z tytułu zyskÓw i strat
z tytułu aktywÓw finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody związane z umowami
ubezpieczeniowymi, do
ktÓrych zastosowanie ma
MSSF 17 paragraf C18 pkt b),
paragraf C19 pkt b), paragraf
C24 pkt b) i paragraf C24 pkt
c)

Zwiększenie (zmniejszenie) rezerwy z tytułu zyskÓw i strat
z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody związane z umowami
ubezpieczeniowymi, do ktÓrych z tytułu zyskÓw (strat)
w danym okresie zastosowanie ma MSSF 17 paragraf C18 pkt
b), paragraf C19 pkt b), paragraf C24 pkt b) i paragraf C24 pkt
c). [Zob.: Rezerwa z tytułu zyskÓw i strat z tytułu aktywÓw
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody związane z umowami ubezpieczeniowymi,
do ktÓrych zastosowanie ma MSSF 17 paragraf C18 pkt b),
paragraf C19 pkt b), paragraf C24 pkt b) i paragraf C24 pkt c)]

Przykład: MSSF 17 paragraf 116 –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIncurred X duration,
ClaimsAndOtherIncurredInsuran credit
ceServiceExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z należnych
odszkodowań i innych ponie
sionych kosztÓw usług ubez
pieczeniowych, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z należnych
odszkodowań i innych poniesionych kosztÓw usług ubezpie
czeniowych. [Zob.: Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 103 pkt b) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughIncurred X duration,
ClaimsPaidAndOtherInsurance
credit
ServiceExpensesPaidForInsuran
ceContractsIssuedExcludingInsu
ranceAcquisitionCashFlowsInsu
ranceContractsLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z wypłaconych
należnych odszkodowań
i innych kosztÓw usług ubez
pieczeniowych poniesionych
z tytułu wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych, z wyłącze
niem przepływów pieniężnych
z tytułu nabycia ubezpiecze
nia, zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z wypłaconych
należnych odszkodowań i innych kosztÓw usług ubezpiecze
niowych poniesionych z tytułu wystawionych umÓw ubez
pieczeniowych, z wyłączeniem przepływów pieniężnych
z tytułu nabycia ubezpieczenia. [Zob.: Zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych; Zwiększenie
(zmniejszenie) poprzez przepływy pieniężne z tytułu nabycia
ubezpieczenia, zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt a) ppkt (iii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIncurred X duration,
ClaimsRecoveredAndOtherInsu
credit
ranceServiceExpensesRecovere
dUnderReinsuranceContractsHel
dInsuranceContractsLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z odzyskanych
należnych odszkodowań
i innych kosztÓw usług ubez
pieczeniowych odzyskanych
na podstawie posiadanych
umÓw reasekuracji, zobowi
ązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z odzyskanych
należnych odszkodowań i innych kosztÓw usług ubezpiecze
niowych odzyskanych na podstawie posiadanych umÓw
reasekuracji. [Zob.: Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych; Posiadane umowy reasekuracji
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt a) ppkt (iii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceAcquisitionCashFlowsInsuran
ceContractsLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przepływy pieniężne
z tytułu nabycia ubezpiecze
nia, zobowiązanie (składnik
aktywÓw) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z przepływÓw
pieniężnych z tytułu nabycia ubezpieczenia. Przepływy
pieniężne z tytułu nabycia ubezpieczenia to przepływy
pieniężne wynikające z kosztÓw sprzedaży, gwarantowania
i utworzenia grupy umÓw ubezpieczeniowych, bezpośrednio
przypisane do portfela umów ubezpieczeniowych, do którego
należy dana grupa. Do takich przepływów pieniężnych zali
czają się przepływy pieniężne, które nie są bezpośrednio
przypisane do poszczególnych umów lub grup umów ubez
pieczeniowych w ramach portfela. [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

X duration,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceFinanceIncomeOrExpensesInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przychody lub koszty
finansowe z tytułu ubezpie
czenia, zobowiązanie (składnik
aktywÓw) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z przychodÓw
lub kosztÓw finansowych z tytułu ubezpieczenia. [Zob.:
Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpie
czeniowych; przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpie
czenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceRevenueInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przychody z działal
ności ubezpieczeniowej, zobo
wiązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z przychodÓw
z działalności ubezpieczeniowej. [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych;
Przychody z działalności ubezpieczeniowej]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 103 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceRevenueInsuranceContractsLia
bilityAssetAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przychody z działal
ności ubezpieczeniowej, zobo
wiązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran X duration,
ceRevenueNotRelatedToContrac credit
tsThatExistedAtTransitionDate
ToWhichModifiedRetrospecti
veApproachOrFairValueAppro
achHasBeenAppliedInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przychody z działal
ności ubezpieczeniowej
niezwiązane z umowami,
ktÓre istniały na dzień
przejścia, w odniesieniu do
ktÓrego zastosowano zmody
fikowane podejście retrospek
tywne lub podejście oparte na
wartości godziwej, zobowi
ązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z przychodÓw
z działalności ubezpieczeniowej niezwiązanych z umowami,
ktÓre istniały na dzień przejścia, w odniesieniu do ktÓrego
zastosowano zmodyfikowane podejście retrospektywne (opi
sane w paragrafach C6–C19 MSSF 17) lub podejście oparte na
wartości godziwej (opisane w paragrafach C20–C24 MSSF
17). [Zob.: Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych; Przychody z działalności ubezpieczenio
wej]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 114 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceRevenueRelatedToContrac
tsThatExistedAtTransitionDate
ToWhichFairValueApproachHas
BeenAppliedInsuranceContract
sLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przychody z działal
ności ubezpieczeniowej
związane z umowami, ktÓre
istniały na dzień przejścia,
w odniesieniu do ktÓrego
zastosowano podejście oparte
na wartości godziwej, zobo
wiązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z przychodÓw
z działalności ubezpieczeniowej związanych z umowami,
ktÓre istniały na dzień przejścia, w odniesieniu do ktÓrego
zastosowano podejście oparte na wartości godziwej (opisane
w paragrafach C20–C24 MSSF 17). [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych;
Przychody z działalności ubezpieczeniowej]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 114 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceRevenueRelatedToContrac
tsThatExistedAtTransitionDate
ToWhichModifiedRetrospecti
veApproachHasBeenAppliedInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez przychody z działal
ności ubezpieczeniowej
związane z umowami, ktÓre
istniały na dzień przejścia,
w odniesieniu do ktÓrego
zastosowano zmodyfikowane
podejście retrospektywne,
zobowiązanie (składnik akty
wów) z tytułu umÓw ubez
pieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z przychodÓw
z działalności ubezpieczeniowej związanych z umowami,
ktÓre istniały na dzień przejścia, w odniesieniu do ktÓrego
zastosowano zmodyfikowane podejście retrospektywne (opi
sane w paragrafach C6–C19 MSSF 17). [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych;
Przychody z działalności ubezpieczeniowej]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 114 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez koszt usług ubezpie
czeniowych, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z kosztÓw
usług ubezpieczeniowych. [Zob.: Zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 103 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez koszt usług ubezpie
czeniowych, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceResultForReconciliation
ByComponentsInsuranceContract
sLiabilityAssetAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez wynik z tytułu usług
ubezpieczeniowych związany
z uzgodnieniem komponen
tÓw, zobowiązanie (składnik
aktywÓw) z tytułu świad
czenia umów ubezpieczenio
wych [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceResultForReconciliation
ByRemainingCoverageAndIncur
redClaimsInsuranceContractsLia
bilityAssetAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez wynik z tytułu
świadczenia usług ubezpiecze
niowych związany z uzgodnie
niem pozostałej ochrony
ubezpieczeniowej i należnych
odszkodowań, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran X duration,
ceServiceResultInsuranceContract credit
sLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez wynik z tytułu usług
ubezpieczeniowych, zobowi
ązanie (składnik aktywów)
z tytułu świadczenia umów
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z wyniku
z tytułu świadczenia usług ubezpieczeniowych. [Zob.: Zobo
wiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczenio
wych; Wynik z tytułu świadczenia usług ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 103 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 104 – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInves
X duration,
tmentComponentsExcludedFro
credit
mInsuranceRevenueAndInsurance
ServiceExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez składniki inwesty
cyjne wyłączone z przy
chodÓw z działalności ubez
pieczeniowej i kosztÓw usług
ubezpieczeniowych, zobowi
ązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z wykluczenia
składnikÓw inwestycyjnych z przychodÓw z działalności
ubezpieczeniowej oraz kosztów usług ubezpieczeniowych.
[Zob.: Opis podejścia stosowanego do określenia składników
inwestycyjnych; Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 103 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z utraty kontroli
nad jednostką zależną, rezerwa
(składnik aktywów) z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego

Zmniejszenie wartości rezerwy (składnika aktywów) z tytułu
odroczonego podatku dochodowego wynikające z utraty
kontroli nad jednostką zależną. [Zob.: rezerwa (składnik
aktywów) z tytułu odroczonego podatku dochodowego]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81

IncreaseDecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryDeferredTax
LiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi X duration,
cationOfContractualCashFlowsEx credit
posureToCreditRiskOnLoanCom
mitmentsAndFinancialGuarantee
Contracts

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez modyfi
kację wynikających z umowy
przepływÓw pieniężnych,
ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) ekspozycji na ryzyko kredytowe
z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji
finansowej spowodowane przez modyfikację wynikających
z umowy przepływÓw pieniężnych. [Zob.: ekspozycja na
ryzyko kredytowe z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki
i umÓw gwarancji finansowej]

Przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi
cationOfContractualCashFlowsFi
nancialAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane przez modyfi
kację wynikających z umowy
przepływÓw pieniężnych,
aktywa finansowe

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów finansowych spowodo
wane przez modyfikację wynikających z umowy przepływÓw
pieniężnych. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt b)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinancia
lAssets

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane różnicami
kursowymi netto, konto rezerw
na straty kredytowe aktywÓw
finansowych

Zwiększenie (zmniejszenie) salda konta rezerw na straty
Powszechna praktyka: MSSF 7
kredytowe aktywów finansowych spowodowane różnicami
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
kursowymi netto wynikającymi z przeliczenia sprawozdania
01.01.2021
finansowego z waluty funkcjonalnej na inną walutę prezenta
cji, w tym przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki
działającej za granica na stosowaną przez jednostkę sprawo
zdawczą walutę prezentacji. [Zob.: konto rezerw na straty
kredytowe aktywów finansowych]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesBiologicalAs
sets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane różnicami
kursowymi netto, aktywa
biologiczne

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów biologicznych spowodo Ujawnianie informacji: MSR 41
wane różnicami kursowymi netto wynikającymi z przeliczenia paragraf 50 pkt f)
sprawozdania finansowego z waluty funkcjonalnej na inną
walutę prezentacji, w tym przeliczenia sprawozdania finanso
wego jednostki działającej za granicą na stosowaną przez
jednostkę sprawozdawczą walutę prezentacji. [Zob.: aktywa
biologiczne]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesDeferredAcqui
sitionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane różnicami
kursowymi netto, odroczone
koszty akwizycji wynikające
z umÓw ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonych kosztów akwizycji
wynikających z umÓw ubezpieczeniowych spowodowane
rÓżnicami kursowymi netto wynikającymi z przeliczenia
sprawozdania finansowego z waluty funkcjonalnej na inną
walutę prezentacji, w tym przeliczenia sprawozdania finanso
wego jednostki działającej za granicą na stosowaną przez
jednostkę sprawozdawczą walutę prezentacji. [Zob.: odroczone
koszty akwizycji wynikające z umÓw ubezpieczeniowych]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane różnicami
kursowymi netto, rezerwa
(składnik aktywÓw) z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego

Zwiększenie (zmniejszenie) rezerwy (składnika aktywów)
z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane
rÓżnicami kursowymi netto wynikającymi z przeliczenia
sprawozdania finansowego z waluty funkcjonalnej na inną
walutę prezentacji, w tym przeliczenia sprawozdania finanso
wego jednostki działającej za granicą na stosowaną przez
jednostkę sprawozdawczą walutę prezentacji. [Zob.: rezerwa
(składnik aktywów) z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesGoodwill

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane różnicami
kursowymi netto, wartość
firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości firmy spowodowane
rÓżnicami kursowymi netto wynikającymi z przeliczenia
sprawozdania finansowego z waluty funkcjonalnej na inną
walutę prezentacji, w tym przeliczenia sprawozdania finanso
wego jednostki działającej za granicą na stosowaną przez
jednostkę sprawozdawczą walutę prezentacji. [Zob.: wartość
firmy]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d) ppkt (vi)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
X duration,
changeDifferencesIntangibleAsset debit
sAndGoodwill

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane różnicami
kursowymi netto, wartości
niematerialne i wartość firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych
i wartości firmy spowodowane różnicami kursowymi netto
wynikającymi z przeliczenia sprawozdania finansowego
z waluty funkcjonalnej na inną walutę prezentacji, w tym
przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki działającej za
granicą na stosowaną przez jednostkę sprawozdawczą walutę
prezentacji. [Zob.: wartości niematerialne i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (vii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughNetEx
X duration,
changeDifferencesIntangibleAsset debit
sOtherThanGoodwill

Zwiększenie (zmniejszenie)
spowodowane różnicami
kursowymi netto, wartości
niematerialne inne niż wartość
firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych innych
niż wartość firmy spowodowane różnicami kursowymi netto
wynikającymi z przeliczenia sprawozdania finansowego
z waluty funkcjonalnej na inną walutę prezentacji, w tym
przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki działającej za
granicą na stosowaną przez jednostkę sprawozdawczą walutę
prezentacji. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość
firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (vii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesInvestmentPro
perty

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek kwoty netto różnic
kursowych, nieruchomości
inwestycyjne

Zwiększenie (zmniejszenie) nieruchomości inwestycyjnych
spowodowane kwotą netto różnic kursowych wynikających
z przeliczenia sprawozdania finansowego z waluty funkcjo
nalnej na inną walutę prezentacji, w tym przeliczenia spra
wozdania finansowego jednostki działającej za granicą na
walutę prezentacji jednostki sprawozdawczej. [Zob.: nierucho
mości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt e), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (vi)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
X duration,
changeDifferencesLiabilitiesUnde credit
rInsuranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek różnic kursowych
netto, zobowiązania wyni
kające z wystawionych umÓw
ubezpieczenia i umÓw rease
kuracji

Zmiana stanu zobowiązań ubezpieczeniowych spowodowana
różnicami kursowymi netto wynikającymi z przeliczenia spra
wozdania finansowego na inną walutę prezentacji oraz z prze
liczenia sprawozdania finansowego jednostki działającej za
granicą na walutę prezentacji. [Zob.: zobowiązania wynikające
z wystawionych umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37
pkt f) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesOtherProvisions

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek różnic kursowych
netto, inne rezerwy

Zwiększenie (zmniejszenie) innych rezerw spowodowane
zmianami kursu wymiany walut dotyczącymi rezerw wyce
nianych w walucie innej niż waluta prezentacji jednostki.
[Zob.: inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84

X duration,
debit

X duration,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek różnic kursowych
netto, rzeczowe aktywa trwałe

Zwiększenie (zmniejszenie) rzeczowych aktywów trwałych
spowodowane różnicami kursowymi netto wynikającymi
z faktu przeliczenia sprawozdania finansowego z waluty
funkcjonalnej na inną walutę prezentacji łącznie z efektem
przekształcenia sprawozdania finansowego jednostki dzia
łającej za granicą na walutę prezentacji jednostki sprawo
zdawczej. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (viii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesReimbursemen
tRightsAtFairValue

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek różnic kursowych
netto, prawa do rekompensaty,
według wartości godziwej

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej praw do
rekompensaty spowodowane zmianami kursu wymiany walut
dotyczącymi programów wycenianych w walucie innej niż
waluta prezentacji jednostki. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; prawa do rekompensaty, według wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek różnic kursowych
netto, aktywa reasekuracyjne

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywÓw reasekuracyjnych
spowodowane rÓżnicami kursowymi netto wynikającymi
z przeliczenia sprawozdania finansowego z waluty funkcjo
nalnej na inną walutę prezentacji, w tym przeliczenia spra
wozdania finansowego jednostki działającej za granicą na
stosowaną przez jednostkę gospodarczą walutę prezentacji.
[Zob.: aktywa reasekuracyjne]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNew
TransactionsAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDeterminedU
singValuationTechniqueYetToBe
Recognised

X duration

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek nowych transakcji,
łączna różnica między
wartością godziwą
w momencie początkowego
ujęcia a ceną transakcyjną
wymagająca ujęcia w wyniku
finansowym

Zwiększenie (zmniejszenie) łącznej różnicy między wartością
godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną trans
akcyjną instrumentów finansowych wymagającej ujęcia
w wyniku finansowym spowodowane nowymi transakcjami.
[Zob.: łączna różnica między wartością godziwą w momencie
początkowego ujęcia a ceną transakcyjną wymagającą ujęcia
w wyniku finansowym; instrumenty finansowe, klasa [mem
ber]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG14,
przykład: MSSF 7 paragraf 28 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughObtai
ningOrLosingControlOfSubsidia
riesOrOtherBusinessesLiabilitie
sArisingFromFinancingActivities

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek uzyskania lub utraty
kontroli nad jednostkami
zależnymi lub innymi przed
sięwzięciami, zobowiązania
wynikające z działalności
finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań wynikających z dzia Ujawnianie informacji: MSR 7
łalności finansowej spowodowane przez uzyskanie lub utratę
paragraf 44B pkt b)
kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzię
ciami. [Zob.: zobowiązania wynikające z działalności finan
sowej; jednostki zależne [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, konto
rezerw na straty kredytowe
aktywÓw finansowych

Zwiększenie (zmniejszenie) salda konta rezerw na straty
kredytowe aktywów finansowych spowodowane zmianami,
których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym spra
wozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: konto rezerw na
straty kredytowe aktywÓw finansowych]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesDeferredAcquisitionCos
tsArisingFromInsuranceContracts

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, odro
czone koszty akwizycji wyni
kające z umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonych kosztów akwizycji
wynikających z umÓw ubezpieczeniowych spowodowane
zmianami, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: odro
czone koszty akwizycji wynikające z umÓw ubezpieczenio
wych]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG39
pkt e) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsAndGo
odwill

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian,
wartości niematerialne
i wartość firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych
i wartości firmy spowodowane zmianami, ktÓrych jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: wartości niematerialne i wartość
firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (viii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian,
wartości niematerialne inne niż
wartość firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych innych
niż wartość firmy spowodowane zmianami, ktÓrych jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: wartości niematerialne inne niż
wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (viii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesInvestmentProperty

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, nieru
chomości inwestycyjne

Zwiększenie (zmniejszenie) nieruchomości inwestycyjnych
spowodowane zmianami, których jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, zobo
wiązania wynikające z działal
ności finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań wynikających z dzia Ujawnianie informacji: MSR 7
łalności finansowej spowodowane zmianami, których
paragraf 44B pkt e)
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: zobowiązania wynikające
z działalności finansowej]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, zobo
wiązania wynikające z wysta
wionych umÓw ubezpieczenia
i umÓw reasekuracji

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań wynikających
z wystawionych umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji
spowodowane zmianami, ktÓrych jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych
umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
X duration,
ChangesNetDefinedBenefitLiabili credit
tyAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, zobo
wiązanie (składnik aktywÓw)
netto z tytułu określonych
świadczeń

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń spowodowane zmianami,
których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym spra
wozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: zobowiązanie
(składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesPropertyPlantAndEquip
ment

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian,
rzeczowe aktywa trwałe

Zwiększenie (zmniejszenie) rzeczowych aktywów trwałych
spowodowane zmianami, których jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (ix)

X duration,
debit

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 79 pkt d) ppkt (viii),
ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt g)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, odro
czone salda kredytowe z regu
lowanej działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonych sald kredytowych
z regulowanej działalności spowodowane zmianami, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonych sald debetowych
z regulowanej działalności spowodowane zmianami, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAcco
untCreditBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAcco
untCreditBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAcco
untDebitBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAcco
untDebitBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesReinsuranceAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, aktywa
reasekuracyjne

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów reasekuracyjnych
spowodowane zmianami, których jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: aktywa reasekuracyjne]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ContributionsByOwners

X duration,
credit

Zwiększenie wskutek innych
wkładów właścicieli, kapitał
własny

Zwiększenie kapitału własnego wskutek innych wkładÓw
właścicieli, których to wkładów jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d) ppkt (iii)

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, odro
czone salda kredytowe z regu
lowanej działalności [abstract]

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, odro
czone salda debetowe z regu
lowanej działalności

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 705

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, odro
czone salda debetowe z regu
lowanej działalności [abstract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughOther
DistributionsToOwners

X duration,
debit

Zmniejszenie wskutek innych
wypłat na rzecz właścicieli,
kapitał własny

Zmniejszenie kapitału własnego wskutek innych wypłat na
rzecz właścicieli, których to wypłat jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d) ppkt (iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsExposureToCreditRi
skOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian,
ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) ekspozycji na ryzyko kredytowe
z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji
finansowej spowodowane innymi zmianami. [Zob.: ekspozycja
na ryzyko kredytowe z tytułu zobowiązań do udzielenia
pożyczki i umÓw gwarancji finansowej]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsFinancialAssets

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, aktywa
finansowe

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów finansowych spowodo
wane innymi zmianami. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsPaidForReinsuranceCon
tractsHeldInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze składek opłaca
nych z tytułu posiadanych
umÓw reasekuracji, zobowi
ązanie (składnik aktywów)
z tytułu umÓw ubezpiecze
niowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające ze składek
opłacanych z tytułu posiadanych umÓw reasekuracji. [Zob.:
Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpie
czeniowych; Posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughPre
miumsReceivedForInsuranceCon credit
tractsIssuedInsuranceContractsLia
bilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające ze składek otrzy
manych z tytułu wystawio
nych umÓw ubezpieczenio
wych, zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające ze składek
otrzymanych z tytułu wystawionych umÓw ubezpieczenio
wych. [Zob.: Zobowiązanie (składnik aktywów) z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 105 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughReclassi X duration,
ficationAdjustmentsInPeriodRe
credit
serveOfGainsAndLossesOnFinan
cialAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeRelatedToInsuranceCon
tractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

Zwiększenie (zmniejszenie)
poprzez korekty wynikające
z przeklasyfikowania
w danym okresie, rezerwa
z tytułu zyskÓw i strat
z tytułu aktywÓw finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody związane z umowami
ubezpieczeniowymi, do
ktÓrych zastosowanie ma
MSSF 17 paragraf C18 pkt b),
paragraf C19 pkt b), paragraf
C24 pkt b) i paragraf C24 pkt
c)

Zwiększenie (zmniejszenie) rezerwy z tytułu zyskÓw i strat
z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody związane z umowami
ubezpieczeniowymi, do ktÓrych z tytułu korekt wynikających
z przeklasyfikowania w danym okresie zastosowanie ma
MSSF 17 paragraf C18 pkt b), paragraf C19 pkt b), paragraf
C24 pkt b) i paragraf C24 pkt c). [Zob.: Rezerwa z tytułu
zyskÓw i strat z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody związane
z umowami ubezpieczeniowymi, do ktÓrych zastosowanie ma
MSSF 17 paragraf C18 pkt b), paragraf C19 pkt b), paragraf
C24 pkt b) i paragraf C24 pkt c)]

Przykład: MSSF 17 paragraf 116 –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRecogni X duration,
tionOfContractualServiceMargi
credit
nInProfitOrLossToReflectTransfe
rOfServicesInsuranceContractsLia
bilityAsset

Zwiększenie (zmniejszenie)
wynikające z ujmowania
marży dla usług umownych
w wyniku finansowym, aby
odzwierciedlić przekazanie
usług, zobowiązanie (składnik
aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów)
z tytułu umÓw ubezpieczeniowych wynikające z ujmowania
marży dla usług umownych w wyniku finansowym w celu
odzwierciedlenia przekazania usług. [Zob.: Zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych; marża
dla usług umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 104 pkt b) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShado
wAccountingDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tracts

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek praktyki shadow
accounting, odroczone koszty
akwizycji wynikające z umÓw
ubezpieczeniowych

Zwiększenie (zmniejszenie) odroczonych kosztów akwizycji
wynikających z umÓw ubezpieczeniowych, ktÓre zostały
spowodowane przez praktykę shadow accounting. Praktykę
shadow accounting charakteryzują dwie następujące cechy: a)
wykazane, ale niezrealizowane zyski lub straty z aktywÓw
wpływają na wycenę zobowiązań ubezpieczeniowych w taki
sam sposÓb jak zrealizowane zyski lub straty; oraz b) jeśli
niezrealizowane zyski lub straty z aktywÓw wykazano
bezpośrednio w kapitale własnym, powstała zmiana wartości
bilansowej zobowiązań ubezpieczeniowych również jest
wykazana w kapitale własnym. [Zob.: odroczone koszty
akwizycji wynikające z umÓw ubezpieczeniowych]

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShareba X duration,
sedPaymentTransactions
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek transakcji płatności
w formie akcji, kapitał własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego spowodowane
transakcjami płatności w formie akcji. [Zob.: kapitał własny]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d) ppkt (iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTimeVa X duration,
lueOfMoneyAdjustmentOtherPro credit
visions

Zwiększenie wskutek korekt
wynikających z upływu czasu,
inne rezerwy

Zwiększenie wartości innych rezerw spowodowane korektami
wynikającymi z upływu czasu. [Zob.: inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransac
tionsWithOwners

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego spowodowane
Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek transakcji z właścicie transakcjami z właścicielami.
lami, kapitał własny

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
credit
BetweenRevaluationReserveAn
dRetainedEarnings

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesienia między
nadwyżką z przeszacowania
i zyskami zatrzymanymi,
kapitał własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego spowodowane
Powszechna praktyka: MSR 1
przeniesieniami między nadwyżką z przeszacowania i zyskami paragraf 106 pkt d)
zatrzymanymi. [Zob.: zyski zatrzymane; nadwyżka z przesza
cowania]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesBiologicalAs
debit
sets

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, aktywa
biologiczne

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów biologicznych spowodo Ujawnianie informacji: MSR 41
wane zmianami, których jednostka nie ujawnia odrębnie
paragraf 50 pkt g)
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.:
aktywa biologiczne]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesEquity
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian, kapitał
własny

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego spowodowane
zmianami, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: kapitał
własny]

X duration,
credit

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)
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Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesGoodwill
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek innych zmian,
wartość firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości firmy spowodowane
zmianami, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.:
wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d) ppkt (vii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesIntangibleAs
debit
setsAndGoodwill

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień i innych
zmian, wartości niematerialne
i wartość firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych
i wartości firmy spowodowane przeniesieniami i zmianami,
ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym spra
wozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: wartości niema
terialne i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer
sAndOtherChangesIntangibleAs
setsAndGoodwillAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień i innych
zmian, wartości niematerialne
i wartość firmy [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesIntangibleAs
debit
setsOtherThanGoodwill

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień i innych
zmian, wartości niematerialne
inne niż wartość firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych innych
niż wartość firmy spowodowane przeniesieniami i zmianami,
ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym spra
wozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: wartości niema
terialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer
sAndOtherChangesIntangibleAs
setsOtherThanGoodwillAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień i innych
zmian, wartości niematerialne
inne niż wartość firmy [abs
tract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesOtherProvi
credit
sions

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień i innych
zmian, inne rezerwy

Zwiększenie (zmniejszenie) innych rezerw spowodowane
przeniesieniami i zmianami, ktÓrych jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesPropertyPlan
debit
tAndEquipment

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień i innych
zmian, rzeczowe aktywa
trwałe

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer
sAndOtherChangesPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień i innych
zmian, rzeczowe aktywa
trwałe [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sExposureToCreditRiskOnLoan
credit
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

ifrs-full

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie) rzeczowych aktywów trwałych
spowodowane przeniesieniami i zmianami, ktÓrych jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt e)

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień,
ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Zwiększenie (zmniejszenie) ekspozycji na ryzyko kredytowe
z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji
finansowej spowodowane przeniesieniami. [Zob.: ekspozycja
na ryzyko kredytowe z tytułu zobowiązań do udzielenia
pożyczki i umÓw gwarancji finansowej]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt
d), przykład: MSSF 7 paragraf 35H

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sFinancialAssets
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień, aktywa
finansowe

Zwiększenie (zmniejszenie) aktywów finansowych spowodo
wane przeniesieniami. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt
d), przykład: MSSF 7 paragraf 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sFromConstructionInProgressPro debit
pertyPlantAndEquipment

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień z budowy
w trakcie realizacji, rzeczowe
aktywa trwałe

Zwiększenie (zmniejszenie) rzeczowych aktywów trwałych
spowodowane przeniesieniami z budowy w trakcie realizacji.
[Zob.: rzeczowe aktywa trwałe; budowa w trakcie realizacji]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
debit
sFromToInvestmentPropertyPro
pertyPlantAndEquipment

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień z (do)
nieruchomości inwestycyj
nych, rzeczowe aktywa trwałe

Zwiększenie (zmniejszenie) rzeczowych aktywów trwałych
spowodowane przeniesieniami z (do) nieruchomości inwesty
cyjnych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe; nieruchomości
inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt e)
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sIntangibleAssetsAndGoodwill
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień, wartości
niematerialne i wartość firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych
i wartości firmy spowodowane przeniesieniami. [Zob.:
wartości niematerialne i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sIntangibleAssetsOtherThanGood debit
will

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień, wartości
niematerialne inne niż wartość
firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych innych
niż wartość firmy spowodowane przeniesieniami. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sLiabilitiesUnderInsuranceCon
credit
tractsAndReinsuranceContractsIs
sued

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień, zobowi
ązania wynikające z wystawio
nych umÓw ubezpieczenia
i umÓw reasekuracji

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań wynikających
z wystawionych umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji
wskutek nabycia od innych ubezpieczycieli lub przeniesienia
do nich. [Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych
umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37
pkt e) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sPropertyPlantAndEquipment
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień, rzeczowe
aktywa trwałe

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości rzeczowych aktywów
trwałych wynikające z przeniesień [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sToDisposalGroupsRegulatoryDe credit
ferralAccountCreditBalances

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień do grup
do zbycia, odroczone salda
kredytowe z regulowanej
działalności

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości odroczonych sald kredy
towych z regulowanej działalności wynikające z przeniesień
do grup do zbycia. [Zob.: grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży [member]; odroczone salda
kredytowe z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf IE5,
przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sToDisposalGroupsRegulatoryDe debit
ferralAccountDebitBalances

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesień do grup
do zbycia, odroczone salda
debetowe z regulowanej dzia
łalności

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości odroczonych sald debe
towych z regulowanej działalności wynikające z przeniesień
do grup do zbycia. [Zob.: grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży [member]; odroczone salda
debetowe z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf IE5,
przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
a) ppkt (iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
ToStatutoryReserve
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek przeniesienia do
statutowego kapitału rezerwo
wego, kapitał własny

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego wyni
kające z przeniesień do statutowego kapitału rezerwowego.
[Zob.: statutowy kapitał rezerwowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTreasu
ryShareTransactions

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie)
wskutek transakcji w nabytych
akcjach własnych, kapitał
własny

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego wyni
kające z transakcji w nabytych akcjach własnych. [Zob.:
kapitał własny; udziały/akcje własne]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration,
tDueToChangeInMultipleUnobser debit
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sAssets

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, aktywa

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej aktywów
Ujawnianie informacji: MSSF 13
wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejścio
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń.
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration,
tDueToChangeInMultipleUnobser credit
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sEntitysOwnEquityInstruments

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej własnych
Ujawnianie informacji: MSSF 13
instrumentów kapitałowych jednostki wskutek zmiany wielu
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwiercied
lenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration,
tDueToChangeInMultipleUnobser credit
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sLiabilities

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, zobowi
ązania

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejścio
wych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxAssets

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach po opodatkowaniu,
aktywa

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej aktywów,
Powszechna praktyka: MSSF 13
ujęta w innych całkowitych dochodach po opodatkowaniu,
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejścio
wych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie
podatkowe)]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxEntitysOw
nEquityInstruments

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach po opodatkowaniu,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Powszechna praktyka: MSSF 13
Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej własnych
instrumentÓw kapitałowych jednostki, ujęta w innych całko paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
witych dochodach po opodatkowaniu, wskutek zmiany wielu
nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwiercied
lenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń. [Zob.:
przychód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxLiabilities

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach po opodatkowaniu,
zobowiązania

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań, Powszechna praktyka: MSSF 13
ujęta w innych całkowitych dochodach po opodatkowaniu,
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejścio
wych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie
podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxAssets

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach przed opodatkowaniem,
aktywa

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej aktywów,
ujęta w innych całkowitych dochodach przed opodatkowa
niem, wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych
wejściowych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych
alternatywnych założeń. [Zob.: przychÓd podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxEntitysOw
nEquityInstruments

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach przed opodatkowaniem,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej własnych
instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta w innych całko
witych dochodach przed opodatkowaniem, wskutek zmiany
wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxLiabilities

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w innych całkowitych docho
dach przed opodatkowaniem,
zobowiązania

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań,
ujęta w innych całkowitych dochodach przed opodatkowa
niem, wskutek zmiany wielu nieobserwowalnych danych
wejściowych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych
alternatywnych założeń. [Zob.: przychód podatkowy (obci
ążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym po
opodatkowaniu, aktywa

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej aktywów,
ujęta w wyniku finansowym po opodatkowaniu, wskutek
zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym po
opodatkowaniu, własne instru
menty kapitałowe jednostki

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej własnych
instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta w wyniku finan
sowym po opodatkowaniu, wskutek zmiany wielu nieobser
wowalnych danych wejściowych w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alternatywnych założeń. [Zob.: przy
chód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym po
opodatkowaniu, zobowiązania

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań,
ujęta w wyniku finansowym po opodatkowaniu, wskutek
zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossBefo
reTaxAssets

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym przed
opodatkowaniem, aktywa

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej aktywów,
ujęta w wyniku finansowym przed opodatkowaniem, wskutek
zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossBefo
reTaxEntitysOwnEquityInstru
ments

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym przed
opodatkowaniem, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej własnych
Powszechna praktyka: MSSF 13
instrumentów kapitałowych jednostki, ujęta w wyniku finan paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
sowym przed opodatkowaniem, wskutek zmiany wielu
nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwiercied
lenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń. [Zob.:
przychód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasuremen X duration
tDueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumption
sRecognisedInProfitOrLossBefo
reTaxLiabilities

Zwiększenie wyceny
w wartości godziwej wskutek
zmiany wielu nieobserwowal
nych danych wejściowych
w celu odzwierciedlenia
racjonalnie możliwych alterna
tywnych założeń, ujęte
w wyniku finansowym przed
opodatkowaniem, zobowi
ązania

Kwota zwiększenia wyceny w wartości godziwej zobowiązań,
ujęta w wyniku finansowym przed opodatkowaniem, wskutek
zmiany wielu nieobserwowalnych danych wejściowych w celu
odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych zało
żeń. [Zob.: przychód podatkowy (obciążenie podatkowe)]

ifrs-full

IncreaseThroughAdjustmentsAri
singFromPassageOfTimeContin
gentLiabilitiesRecognisedInBusi
nessCombination

X duration,
credit

Zwiększenie wskutek korekt
wynikających z upływu czasu,
zobowiązania warunkowe
ujmowane w związku
z połączeniem jednostek

Zwiększenie zobowiązań warunkowych ujmowanych
Ujawnianie informacji: MSSF 3
w związku z połączeniem jednostek wskutek korekt wynikaj paragraf B67 pkt c)
ących z upływu czasu. [Zob.: zobowiązania warunkowe
ujmowane w związku z połączeniem jednostek; połączenia
jednostek [member]]

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractAssets

X duration,
debit

Zwiększenie wskutek połączeń
jednostek, aktywa z tytułu
umÓw

Zwiększenie aktywów z tytułu umÓw wynikające z połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa
z tytułu umÓw]

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt a)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przykład: MSSF 15 paragraf 118
pkt a)

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractLiabilities

X duration,
credit

Zwiększenie wskutek połączeń
jednostek, zobowiązania
z tytułu umÓw

Zwiększenie zobowiązań z tytułu umÓw wynikające
z połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member];
zobowiązania z tytułu umÓw]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcquiredIn
BusinessCombinationRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Zwiększenie wskutek pozycji
nabytych w ramach połączenia
jednostek, odroczone salda
debetowe z regulowanej dzia
łalności

Zwiększenie wartości odroczonych sald debetowych z regulo Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
wanej działalności wynikające z pozycji nabytych w ramach a) ppkt (iii)
połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member];
odroczone salda debetowe z regulowanej działalności]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssumedIn
BusinessCombinationRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Zwiększenie wskutek pozycji
przejętych w ramach
połączenia jednostek, odro
czone salda kredytowe z regu
lowanej działalności

Zwiększenie wartości odroczonych sald kredytowych z regulo Przykład: MSSF 14 paragraf 33 pkt
wanej działalności wynikające z pozycji przejętych w ramach a) ppkt (iii)
połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member];
odroczone salda kredytowe z regulowanej działalności]

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLiabi
litiesArisingFromFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Zwiększenie wskutek nowych
umów leasingowych, zobowi
ązania wynikające z działal
ności finansowej

Zwiększenie zobowiązań wynikających z działalności finan
sowej wynikające z nowych umÓw leasingowych. [Zob.:
zobowiązania wynikające z działalności finansowej]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr
PurchaseExposureToCreditRi
skOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Zwiększenie wskutek
powstania lub kupna,
ekspozycja na ryzyko kredy
towe z tytułu zobowiązań do
udzielenia pożyczki i umÓw
gwarancji finansowej

Zwiększenie wartości ekspozycji na ryzyko kredytowe z tytułu Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
zobowiązań do udzielenia pożyczki i umÓw gwarancji finan przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt
sowej wynikające z powstania lub kupna. [Zob.: ekspozycja na a), przykład: MSSF 7 paragraf 35H
ryzyko kredytowe z tytułu zobowiązań do udzielenia pożyczki
i umÓw gwarancji finansowej]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr
PurchaseFinancialAssets

X duration,
debit

Zwiększenie wskutek
powstania lub kupna, aktywa
finansowe

Zwiększenie wartości aktywów finansowych wynikające
z powstania lub kupna. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSR 7 A, sprawozdanie
z przepływÓw pieniężnych dla
jednostki innej niż instytucja
finansowa, przykład: MSR 7
paragraf 44B

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I pkt
a), przykład: MSSF 7 paragraf 35H
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IncrementalFairValueGrantedMo X duration
difiedSharebasedPaymentArrange
ments

Przyznany krańcowy przyrost
wartości godziwej, zmodyfi
kowane umowy dotyczące
płatności w formie akcji

RÓżnica, w odniesieniu do zmodyfikowanych umÓw dotycz Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt c) ppkt (ii)
ących płatności w formie akcji, między wartością godziwą
zmodyfikowanych instrumentów kapitałowych i wartością
godziwą pierwotnie przyznanych instrumentów kapitałowych,
obie wielkości oszacowane na dzień modyfikacji. [Zob.:
umowa dotycząca płatności w formie akcji [member]]

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Aktywa z tytułu odszkodo
wania ujęte na dzień przejęcia

Kwota ujęta na dzień przejęcia z tytułu aktywÓw z tytułu
odszkodowania przejętych w ramach połączenia jednostek
gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt g) ppkt (i)

ifrs-full

IndicationOfHowFrequentlyHed
gingRelationshipsAreDiscontinu
edAndRestarted

text

Wskazanie, jak często powi
ązania zabezpieczające są
rozwiązywane i ponownie
ustanawiane.

Opis wskazania, jak często powiązania zabezpieczające są
rozwiązywane i ponownie ustanawiane

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23C pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOfGover
nmentAssistanceWithDirectBene
fitsForEntity

text

Wskazanie innych form
pomocy rządowej, z ktÓrych
jednostka gospodarcza
odniosła bezpośrednią korzyść

Opis wskazania form pomocy rządowej, z ktÓrych jednostka
gospodarcza odniosła bezpośrednią korzyść, innych niż dotacje
rządowe ujmowane w sprawozdaniu finansowym. [Zob.:
dotacje rządowe]

Ujawnianie informacji: MSR 20
paragraf 39 pkt b)

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfAmo
untOrTimingOfOutflowsContin
gentLiabilities

text

Przesłanki świadczące
o istnieniu niepewności co do
kwoty lub terminu wystąpienia
wypływu środków, zobowi
ązania warunkowe

Opis przesłanek świadczących o istnieniu niepewności co do
kwoty lub terminu wystąpienia wypływu korzyści ekono
micznych w odniesieniu do zobowiązań warunkowych. [Zob.:
zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 86 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IndicationOfUncertaintiesOfAmo
untOrTimingOfOutflowsContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

text

Przesłanki świadczące
o istnieniu niepewności co do
kwoty lub terminu wystąpienia
wypływu środków, zobowi
ązania warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem
jednostek

Opis przesłanek świadczących o istnieniu niepewności co do
kwoty lub terminu wystąpienia wypływu korzyści ekono
micznych w odniesieniu do zobowiązań warunkowych ujmo
wanych w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowi
ązania warunkowe [member]; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt
j), ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j) ppkt (i)

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfAmo text
untOrTimingOfOutflowsOtherPro
visions

Przesłanki świadczące
o istnieniu niepewności co do
kwoty lub terminu wystąpienia
wypływu środków, inne
rezerwy

Opis przesłanek świadczących o istnieniu niepewności co do
kwoty lub terminu wystąpienia wypływu korzyści ekono
micznych w odniesieniu do innych rezerw. [Zob.: inne
rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 85 pkt b)

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin
gUnitsAxis

axis

Pojedyncze składniki
aktywÓw lub ośrodki wypra
cowujące środki pieniężne
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin
gUnitsMember

member

Pojedyncze składniki
aktywÓw lub ośrodki wypra
cowujące środki pieniężne
[member]

Element ten oznacza pojedyncze składniki aktywÓw lub
ośrodki wypracowujące środki pieniężne. [Zob.: ośrodki
wypracowujące środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin
gUnitsWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLivesAxis

axis

Ośrodki wypracowujące środki
pieniężne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin
gUnitsWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLivesMember

member

Ośrodki wypracowujące środki
pieniężne [member]

Element ten oznacza najmniejszy możliwy do określenia
zespół aktywów generujący wpływy pieniężne w znacznym
stopniu niezależne od wpływów pieniężnych pochodzących
z innych aktywÓw lub grup aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

IndividuallyInsignificantCounter
partiesMember

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza indywidualnie nieznaczące strony trans
akcji inne niż jednostka.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B52

InflowsOfCashFromInvestingActi X duration,
vities
debit

Wpływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej

Wpływ środkÓw pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

InformationAboutCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsForCreditimpairedFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Informacje o posiadanym
zabezpieczeniu oraz innych
formach wsparcia jakości
kredytowej w odniesieniu do
aktywÓw finansowych
dotkniętych utratą wartości ze
względu na ryzyko kredytowe
[text block]

Ujawnienie informacji o posiadanym zabezpieczeniu oraz
innych formach wsparcia jakości kredytowej (np. kwantyfi
kacja stopnia, w jakim zabezpieczenie oraz inne formy
wsparcia jakości kredytowej ograniczają ryzyko kredytowe)
w odniesieniu do aktywÓw finansowych, ktÓre na dzień
sprawozdawczy są dotknięte utratą wartości ze względu na
ryzyko kredytowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35K pkt c)

ifrs-full

InformationAboutConsequence
sOfNoncomplianceWithExternal
lyImposedCapitalRequirements

text

Informacje dotyczące konsek
wencji niezastosowania się do
nałożonych zewnętrznie
wymogów kapitałowych

Informacje dotyczące konsekwencji niezastosowania się do
nałożonych zewnętrznie wymogów kapitałowych. [Zob.:
wymogi kapitałowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 135 pkt e)

ifrs-full

InformationAboutContingentAs
setsThatDisclosureIsNotPracti
cable

text

Informacje dotyczące aktywów
warunkowych, których ujaw
nienie jest niewykonalne
w praktyce

Informacje dotyczące faktu, że ujawnienie informacji dotycz
ących możliwych składników aktywów, które powstają na
skutek zdarzeń przeszłych oraz których istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewy
stąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych
zdarzeń, na które jednostka nie ma w pełni wpływu, jest
niewykonalne w praktyce.

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 91

ifrs-full

InformationAboutContingentLia
bilitiesThatDisclosureIsNotPracti
cable

text

Informacje dotyczące zobowi
ązań warunkowych, których
ujawnienie jest niewykonalne
w praktyce

Informacje dotyczące faktu, że ujawnienie informacji dotycz
ących zobowiązań warunkowych jest niewykonalne w prak
tyce. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 91
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Indywidualnie nieznaczący
kontrahenci [member]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InformationAboutCreditQuality
OfNeitherPastDueNorImpairedFi
nancialAssets

text block

Informacje dotyczące jakości
kredytowej aktywów finanso
wych, ktÓre nie są ani prze
terminowane, ani dotknięte
utratą wartości [text block]

Ujawnianie informacji na temat jakości kredytowej aktywów
finansowych, które nie są ani przeterminowane (kontrahent nie
dokonał płatności w umownym terminie wymagalności), ani
dotknięte utratą wartości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

InformationAboutCreditQuality
OfReinsuranceContractsHeldTha
tAreAssets

text

Informacje dotyczące jakości
kredytowej posiadanych
umÓw reasekuracji, ktÓre są
aktywami

Informacje na temat jakości kredytowej posiadanych przez
jednostkę umów reasekuracji, które są aktywami. [Zob.:
Posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 131 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InformationAboutCreditRiskExpo text
sureInherentInFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfIFRS4

Informacje dotyczące
ekspozycji na ryzyko kredy
towe nierozerwalnie związane
z aktywami finansowymi
opisanymi w paragrafie 39E
pkt a) MSSF 4

Informacje dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe, w tym
na znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego, które są
nierozerwalnie związane z aktywami finansowymi opisanymi
w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4. [Zob.: aktywa finansowe
opisane w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRegula
toryFrameworksInWhichEntityO
perates

text

Opis wpływu uregulowań,
zgodnie z ktÓrymi funkcjo
nuje jednostka

Informacje na temat wpływu uregulowań, zgodnie z ktÓrymi
funkcjonuje jednostka.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 126 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefini
tionsOfDefault

text

Informacje na temat przyjętych
przez jednostkę definicji
niewykonania zobowiązania

Informacje na temat przyjętych przez jednostkę definicji
niewykonania zobowiązania, w tym powodÓw wyboru
właśnie tych definicji.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35F pkt b)

ifrs-full

InformationAboutExposureArisin
gFromLeasesNotYetCommenced
ToWhichLesseeIsCommitted

text

Informacje dotyczące eskpo
zycji wynikającej z nieroz
poczętych jeszcze leasingów,
do których zobligowany jest
leasingobiorca

Informacje dotyczące ekspozycji leasingobiorcy wynikającej
z nierozpoczętych jeszcze leasingów, do których zobligowany
jest leasingobiorca.

Przykład: MSSF 16 paragraf 59 pkt
b) ppkt (iv)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InformationAboutExposuresTo
text
MarketRiskArisingFromEmbed
dedDerivativesContainedInHostIn
suranceContract

Informacje o ekspozycji na
ryzyko rynkowe wynikające
z wbudowanych instru
mentÓw pochodnych zawar
tych w zasadniczej umowie
ubezpieczeniowej

Informacje o ekspozycji na ryzyko rynkowe wynikające
z wbudowanych instrumentÓw pochodnych zawartych
w zasadniczej umowie ubezpieczeniowej, gdy ubezpieczyciel
nie ma obowiązku wyceniać i nie wycenia wbudowanych
instrumentÓw pochodnych według wartości godziwej. [Zob.:
instrumenty pochodne [member]; ryzyko rynkowe [member];
w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

InformationAboutGroupsOrPortfo text
liosOfFinancialInstrumentsWit
hParticularFeaturesThatCouldAf
fectLargePortionOfThatGroup

Informacje dotyczące grup lub
portfeli instrumentów finanso
wych o szczegÓlnych
cechach, ktÓre mogłyby mieć
wpływ na znaczną część takiej
grupy

Informacje dotyczące grup lub portfeli instrumentów finanso
wych o szczegÓlnych cechach, ktÓre mogłyby mieć wpływ na
znaczną część takiej grupy, takich jak koncentracja określo
nych rodzajÓw ryzyka.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B8H

ifrs-full

InformationAboutHowDesignated text block
RiskComponentRelatesToHedge
dItemInItsEntiretyExplanatory

Informacje dotyczące sposobu,
w jaki komponent ryzyka jest
powiązany z całą pozycją
zabezpieczaną [text block]

Ujawnienie informacji na temat sposobu, w jaki komponent
ryzyka jest powiązany z całą pozycją zabezpieczaną. [Zob.:
pozycje zabezpieczone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22C pkt b)

ifrs-full

InformationAboutHowEntityDe
terminedRiskComponentDesigna
tedAsHedgedItemExplanatory

text block

Informacje dotyczące sposobu,
w jaki jednostka określiła
komponent ryzyka wyzna
czony jako pozycja zabezpie
czana [text block]

Ujawnianie informacji na temat sposobu, w jaki jednostka
określiła komponent ryzyka wyznaczony jako pozycja zabez
pieczana (w tym opis charakteru powiązania między kompo
nentem ryzyka a całą pozycją). [Zob.: pozycje zabezpieczone
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 22C pkt a)

ifrs-full

InformationAboutHowExpected
CashOutflowOnRedemptionOrRe
purchaseWasDetermined

text

Informacja o sposobie usta
lenia oczekiwanych wydatkÓw
pieniężnych z tytułu
umorzenia lub wykupu

Informacja o sposobie ustalenia oczekiwanych wydatkÓw
pieniężnych z tytułu umorzenia lub wykupu instrumentÓw
finansowych z opcją sprzedaży zakwalifikowanych jako
instrumenty kapitałowe. [Zob.: oczekiwane wydatki pieniężne
z tytułu umorzenia lub wykupu instrumentÓw finansowych
z opcją sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 136 A pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InformationAboutHowExpected
VolatilityWasDeterminedSha
reOptionsGranted

text

Informacje dotyczące sposobu
określenia oczekiwanej zmien
ności, przyznane opcje na
akcje

Informacje dotyczące sposobu określenia oczekiwanej zmien Ujawnianie informacji: MSSF 2
ności wykorzystywanej do wyceny przyznanych opcji na
paragraf 47 pkt a) ppkt (ii)
akcje, w tym określenie, w jakim stopniu oczekiwaną zmien
ność oparto na zmienności historycznej.

ifrs-full

InformationAboutHowFairValu
eWasMeasuredShareOptions
Granted

text

Informacje dotyczące sposobu
ustalenia wartości godziwej,
przyznane opcje na akcje

Informacje dotyczące sposobu ustalenia wartości godziwej
przyznanych opcji na akcje.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a)

ifrs-full

InformationAboutHowFairWasDe text
terminedIfNotOnBasisOfObser
vableMarketOtherEquityInstru
mentsGranted

Informacje dotyczące tego, jak
określono wartość godziwą,
jeśli nie ustalono jej na
podstawie obserwowanej ceny
rynkowej, inne przyznane
instrumenty kapitałowe

Informacje dotyczące tego, jak określono wartość godziwą dla
innych przyznanych instrumentów kapitałowych (tj. innych niż
opcje na akcje), jeśli nie ustalono jej na podstawie obserwo
wanej ceny rynkowej.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

InformationAboutHowLessorMa text
nagesRiskAssociatedWithRightsIt
RetainsInUnderlyingAssets

Informacje dotyczące sposobu
zarządzania przez leasingo
dawcę ryzykiem związanym
z wszelkimi prawami, jakie
zachowuje on w odniesieniu
do bazowych składnikÓw
aktywÓw

Informacje dotyczące sposobu zarządzania przez leasingo
dawcę ryzykiem związanym z wszelkimi prawami, jakie
zachowuje on w odniesieniu do bazowych składnikÓw akty
wÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 92 pkt b)

ifrs-full

text
InformationAboutHowMaximu
mExposureToLossFromInteres
tsInStructuredEntitiesIsDetermined

Informacje dotyczące sposobu,
w jaki określono maksymalną
ekspozycję na stratę z tytułu
udziałÓw w jednostkach
strukturyzowanych

Informacje dotyczące sposobu, w jaki określono kwotę, która
najlepiej odzwierciedla maksymalną ekspozycję jednostki na
stratę z tytułu udziałÓw w jednostkach strukturyzowanych.
[Zob.: maksymalna ekspozycja na stratę z tytułu udziałÓw
w jednostkach strukturyzowanych]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 29 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InformationAboutHowMaximu
mExposureToLossIsDetermined

text

Informacje dotyczące sposobu,
w jaki określono maksymalną
ekspozycję na stratę z tytułu
utrzymanego zaangażowania

Informacje o sposobie ustalenia maksymalnej ekspozycji
jednostki na stratę z tytułu utrzymanego zaangażowania
w wyłączonych aktywach finansowych. [Zob.: maksymalna
ekspozycja na stratę z tytułu utrzymanego zaangażowania;
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E pkt c)

ifrs-full

InformationAboutLesseesExposu
reArisingFromExtensionOption
sAndTerminationOptions

text

Informacje dotyczące
ekspozycji leasingobiorcy
wynikającej z opcji przedłu
żenia leasingu i opcji wypo
wiedzenia leasingu

Informacje dotyczące ekspozycji leasingobiorcy wynikającej
z opcji przedłużenia leasingu i opcji wypowiedzenia leasingu.

Przykład: MSSF 16 paragraf 59 pkt
b) ppkt (ii)

ifrs-full

InformationAboutLesseesExposu
reArisingFromResidualValueGua
rantees

text

Informacje dotyczące
ekspozycji leasingobiorcy
wynikającej z gwarancji
wartości końcowej

Informacje dotyczące ekspozycji leasingobiorcy wynikającej
z gwarancji wartości końcowej. Gwarancja wartości końcowej
to udzielona leasingodawcy przez osobę niepowiązaną
z leasingodawcą gwarancja tego, że wartość (lub część
wartości) bazowego składnika aktywów na koniec okresu
leasingu nie spadnie poniżej określonej kwoty.

Przykład: MSSF 16 paragraf 59 pkt
b) ppkt (iii)

ifrs-full

InformationAboutLesseesExposu
reArisingFromVariableLeasePay
ments

text

Informacje dotyczące
ekspozycji leasingobiorcy
wynikającej ze zmiennych
opłat leasingowych

Informacje dotyczące ekspozycji leasingobiorcy wynikającej ze
zmiennych opłat leasingowych. Zmienne opłaty leasingowe to
część opłat uiszczanych przez leasingobiorcę na rzecz leasin
godawcy za prawo do użytkowania odnośnego składnika
aktywów w okresie leasingu, ktÓra jest zmienna ze względu
na zmiany sytuacji faktycznej lub okoliczności pojawiające się
po dacie rozpoczęcia inne niż upływ czasu.

Przykład: MSSF 16 paragraf 59 pkt
b) ppkt (i)

ifrs-full

InformationAboutMajorCustomers

text

Informacje na temat głÓwnych
klientÓw

Informacje na temat głÓwnych klientÓw jednostki oraz
zakresu, w jakim jest od nich zależna.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 34
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

InformationAboutMarketForFi
nancialInstruments

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Informacje na temat rynku instrumentÓw finansowych,
w przypadku ktÓrych ujawnianie informacji o wartości
godziwej nie jest wymagane. [Zob.: instrumenty finansowe,
klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 30 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

InformationAboutNatureOfLessee text
sLeasingActivities

Informacje na temat charakteru
działalności leasingowej
leasingobiorcy

Informacje na temat charakteru działalności leasingowej
leasingobiorcy.

Przykład: MSSF 16 paragraf 59 pkt a)

ifrs-full

InformationAboutNatureOfLessor text
sLeasingActivities

Informacje na temat charakteru
działalności leasingowej
leasingodawcy

Informacje na temat charakteru działalności leasingowej
leasingodawcy.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 92 pkt a)

ifrs-full

InformationAboutObjectivesPoli text
ciesAndProcessesForManagingEn
titysObligationToRepurchaseOr
RedeemPuttableFinancialInstru
ments

Informacje dotyczące celów,
polityki i procesÓw dotycz
ących zarządzania przez
jednostkę obowiązkiem odku
pienia lub umorzenia instru
mentÓw finansowych z opcją
sprzedaży

Informacje dotyczące celów, polityki i procesÓw dotyczących
zarządzania przez jednostkę obowiązkiem odkupienia lub
umorzenia instrumentów finansowych z opcją sprzedaży
zakwalifikowanych jako instrumenty kapitałowe, w przypadku
gdy jest do tego zobowiązana przez posiadaczy instrumentów,
w tym wszelkie zmiany w porÓwnaniu do poprzedniego
okresu. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 136 A pkt b)

ifrs-full

InformationAboutPotentialExpo
sureToFutureCashOutflowsNot
ReflectedInMeasurementOfLease
Liability

Informacje dotyczące poten
cjalnego narażenia na przyszłe
wypływy pieniężne, które nie
są uwzględnione w wycenie
zobowiązań z tytułu leasingu.

Informacje dotyczące przyszłych wypływów pieniężnych, na
które leasingobiorca jest potencjalnie narażony i ktÓre nie są
uwzględnione w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu. [Zob.:
zobowiązania z tytułu leasingu]

Przykład: MSSF 16 paragraf 59 pkt b)

text
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Informacje na temat rynku
instrumentÓw finansowych

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InformationAboutRelationshipBet text block
weenDisclosureOfDisaggregated
RevenueFromContractsWithCus
tomersAndRevenueInformation
ForReportableSegmentsExplana
tory

Informacje dotyczące powi
ązania między ujawnieniem
przychodów z tytułu umÓw
z klientami w podziale na
kategorie a informacjami
o przychodach dla każdego
segmentu sprawozdawczego
[text block]

Ujawnienie informacji na temat powiązania między ujawnie
niem przychodów z tytułu umÓw z klientami w podziale na
kategorie a informacjami o przychodach dla każdego segmentu
sprawozdawczego. [Zob.: segmenty sprawozdawcze [member];
przychody z tytułu umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 115

ifrs-full

InformationAboutRestrictionsOr
CovenantsImposedByLeasesOn
Lessee

text

Informacje dotyczące ograni
czeń lub klauzul przewidzia
nych w umowie leasingu,
ktÓrym podlega leasingo
biorca

Informacje dotyczące ograniczeń lub klauzul przewidzianych
w umowie leasingu, ktÓrym podlega leasingobiorca.

Przykład: MSSF 16 paragraf 59 pkt c)

ifrs-full

InformationAboutRiskManage
mentStrategyForRightsThatLes
sorRetainsInUnderlyingAssets

text

Informacje dotyczące strategii
zarządzania ryzykiem w odnie
sieniu do praw, ktÓre leasin
godawca zachowuje w odnie
sieniu do bazowych skład
nikÓw aktywÓw

Informacje dotyczące strategii zarządzania ryzykiem w odnie Ujawnianie informacji: MSSF 16
sieniu do praw, ktÓre leasingodawca zachowuje w odniesieniu paragraf 92 pkt b)
do bazowych składnikÓw aktywÓw, z uwzględnieniem
wszelkich środków, dzięki którym leasingodawca zmniejsza to
ryzyko.

ifrs-full

InformationAboutSaleAndLease
backTransactions

text

Informacje dotyczące trans
akcji sprzedaży i leasingu
zwrotnego

Informacje dotyczące transakcji sprzedaży i leasingu
zwrotnego.

Przykład: MSSF 16 paragraf 59 pkt d)

ifrs-full

InformationAboutSignificantJud
gementsAndAssumptionsMadeIn
DeterminingThatEntityIsInves
tmentEntity

text

Informacje dotyczące znacz
ących subiektywnych ocen
i założeń, których jednostka
dokonała, ustalając, że jest
jednostką inwestycyjną

Informacje dotyczące znaczących subiektywnych ocen i zało
żeń, których jednostka dokonała, ustalając, że jest jednostką
inwestycyjną. [Zob.: ujawnienie informacji na temat jednostek
inwestycyjnych [text block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 9 A

ifrs-full

InformationAboutUltimateRis
kManagementStrategyInRelation
ToHedgingRelationshipsThatEnti
tyFrequentlyResets

text

Informacje o ostatecznej stra
tegii zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do powiązań
zabezpieczających, w odnie
sieniu do ktÓrych jednostka
często dokonuje aktualizacji

Informacje o ostatecznej strategii zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do powiązań zabezpieczających, w odniesieniu
do ktÓrych jednostka często dokonuje aktualizacji.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23C pkt b) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

InformationAboutWhereUserOfFi text
nancialStatementsCanObtainAny
PubliclyAvailableIFRS9Informa
tionThatIsNotProvidedInConsoli
datedFinancialStatements

Informacje dotyczące miejsca,
w ktÓrym użytkownik spra
wozdania finansowego może
uzyskać publicznie dostępne,
określone w MSSF 9 infor
macje nieuwzględnione
w skonsolidowanym sprawoz
daniu finansowym

Informacje dotyczące miejsca, w ktÓrym użytkownik spra
Ujawnianie informacji: MSSF 4
wozdania finansowego może uzyskać publicznie dostępne,
paragraf 39H – data wygaśnięcia:
określone w MSSF 9 informacje powiązane z jednostką
01.01.2021
w obrębie grupy, które nie zostały uwzględnione w skonsoli
dowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres
sprawozdawczy.

ifrs-full

InformationAboutWhetherAndHo text
wEntityIntendsToDisposeOfFinan
cialInstruments

Informacje o tym, czy i w jaki
sposÓb jednostka zamierza
zbyć instrumenty finansowe

Informacje o tym, czy i w jaki sposÓb jednostka zamierza
zbyć instrumenty finansowe, w przypadku ktÓrych ujawnianie
informacji o wartości godziwej nie jest wymagane. [Zob.:
instrumenty finansowe, klasa [member]]

ifrs-full

InformationHowFairValueWas
MeasuredOtherEquityInstruments
Granted

text

Informacje, jak wartość
godziwa została ustalona, inne
przyznane instrumenty kapita
łowe

Informacje, jak średnia ważona wartość godziwa została usta Ujawnianie informacji: MSSF 2
lona na dzień wyceny innych przyznanych instrumentów
paragraf 47 pkt b)
kapitałowych (tj. innych niż opcje na akcje).

ifrs-full

InformationOnEntitysWriteoffPo
licy

text

Informacje na temat zasad
dokonywania odpisÓw przez
jednostkę

Informacje na temat zasad dokonywania odpisÓw przez
jednostkę, obejmujących przesłanki wskazujące na brak
uzasadnionych perspektyw odzyskania należności oraz infor
macje o zasadach stosowanych w stosunku do aktywÓw
finansowych, ktÓre zostały odpisane, ale w dalszym ciągu są
przedmiotem działań służących odzyskaniu należności.

ifrs-full

InformationOnHowEntityApplied text
ClassificationRequirementsI
nIFRS9ToFinancialAssetsWho
seClassificationHasChangedAsRe
sultOfApplyingIFRS9

Informacje dotyczące sposobu,
w jaki jednostka zastosowała
wymogi dotyczące klasyfikacji
określone w MSSF 9 w odnie
sieniu do aktywÓw finanso
wych, ktÓrych klasyfikacja
uległa zmianie w wyniku
zastosowania MSSF 9

Informacje dotyczące sposobu, w jaki jednostka zastosowała
Ujawnianie informacji: MSSF 7
wymogi dotyczące klasyfikacji określone w MSSF 9 w odnie paragraf 42J pkt a)
sieniu do aktywÓw finansowych, ktÓrych klasyfikacja uległa
zmianie w wyniku zastosowania MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 30 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35F pkt e)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InformationOnHowEntityDetermi text
nedThatFinancialAssetsAreCredi
timpairedFinancialAssets

Informacje na temat sposobu,
w jaki jednostka ustaliła, że
aktywa finansowe są aktywami
finansowymi dotkniętymi
utratą wartości ze względu na
ryzyko kredytowe

Informacje na temat sposobu, w jaki jednostka ustaliła, że
aktywa finansowe są aktywami finansowymi dotkniętymi
utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35F pkt d)

ifrs-full

InformationOnHowEntityDetermi text
nedWhetherCreditRiskOfFinancia
lInstrumentsHasIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecognition

Informacje na temat sposobu,
w jaki jednostka ustaliła, czy
ryzyko kredytowe związane
z instrumentami finansowymi
znacznie wzrosło od momentu
początkowego ujęcia

Informacje na temat sposobu, w jaki jednostka ustaliła, czy
ryzyko kredytowe związane z instrumentami finansowymi
znacznie wzrosło od momentu początkowego ujęcia, w tym
czy i w jaki sposÓb: a) uznaje się, że instrumenty finansowe
mają niskie ryzyko kredytowe; oraz b) odrzucono założenie, że
ryzyko kredytowe znacznie wzrosło od momentu początko
wego ujęcia, w przypadku gdy aktywa finansowe są przeter
minowane o ponad 30 dni. [Zob.: ryzyko kredytowe [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35F pkt a)

ifrs-full

InformationOnHowEntityRedesig text
natedFinancialAssetsWhoseClassi
ficationHasChangedOnInitially
ApplyingIFRS17

Informacje dotyczące sposobu,
w jaki jednostka ponownie
wyznaczyła aktywa finansowe,
ktÓrych klasyfikacja uległa
zmianie na początku stoso
wania MSSF 17

Informacje dotyczące sposobu, w jaki jednostka ponownie
wyznaczyła aktywa finansowe, ktÓrych klasyfikacja uległa
zmianie na początku stosowania MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C33 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InformationOnHowIncrementalFa text
irValueGrantedWasMeasuredMo
difiedSharebasedPaymentArrange
ments

Informacje, jak przyznany
krańcowy przyrost wartości
godziwej został zmierzony,
zmodyfikowane umowy
dotyczące płatności w formie
akcji

Informacje, jak przyznany krańcowy przyrost wartości
Ujawnianie informacji: MSSF 2
godziwej został zmierzony dla zmodyfikowanych umów
paragraf 47 pkt c) ppkt (iii)
dotyczących płatności w formie akcji. [Zob.: przyznany krań
cowy przyrost wartości godziwej, zmodyfikowane umowy
dotyczące płatności w formie akcji; umowa dotycząca płat
ności w formie akcji [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InformationOnHowInstrumen
tsWereGroupedIfExpectedCredit
LossesWereMeasuredOnCollecti
veBasis

text

Informacje na temat sposobu,
w jaki instrumenty zostały
pogrupowane, jeżeli oczeki
wane straty kredytowe zostały
wycenione na zasadzie zbio
rowej

Informacje na temat sposobu, w jaki instrumenty zostały
pogrupowane, jeżeli oczekiwane straty kredytowe zostały
wycenione na zasadzie zbiorowej.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35F pkt c)

ifrs-full

InformationOnHowRequiremen
tsForModificationOfContractual
CashFlowsOfFinancialAssetsHa
veBeenApplied

text

Informacje na temat sposobu,
w jaki zastosowano wymogi
dotyczące modyfikacji wyni
kających z umowy prze
pływÓw pieniężnych z tytułu
aktywÓw finansowych

Informacje na temat sposobu, w jaki zastosowano wymogi
dotyczące modyfikacji wynikających z umowy przepływÓw
pieniężnych z tytułu aktywÓw finansowych, w tym informacje
o sposobie, w jaki jednostka: a) ustala, czy ryzyko kredytowe
związane ze składnikiem aktywów finansowych, który uległ
zmianie, podczas gdy odpis na oczekiwane straty kredytowe
został wyceniony w kwocie rÓwnej oczekiwanym stratom
kredytowym w całym okresie życia, zmniejszyło się w takim
stopniu, że odpis na oczekiwane straty kredytowe jest wyce
niany w kwocie rÓwnej 12-miesięcznym oczekiwanym
stratom kredytowym; oraz b) monitoruje zakres, w jakim odpis
na oczekiwane straty kredytowe związane z aktywami finan
sowymi spełniający kryteria określone w lit. a) jest następnie
ponownie wyceniany w kwocie rÓwnej oczekiwanym stratom
kredytowym w całym okresie życia.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35F pkt f)

ifrs-full

InformationWhetherAndHowEx
pectedDividendsWereIncorporate
dIntoMeasurementOfFairValueOt
herEquityInstrumentsGranted

text

Informacje, czy i jak
uwzględniono w procesie
wyceny wartości godziwej
oczekiwane dywidendy, inne
przyznane instrumenty kapita
łowe

Informacje, czy i jak uwzględniono w procesie wyceny
wartości godziwej oczekiwane dywidendy dla innych przy
znanych instrumentÓw kapitałowych (tj. innych niż opcje na
akcje).

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt b) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InformationWhetherAndHowOt
herFeaturesWereIncorporatedInto
MeasurementOfFairValueOtherE
quityInstrumentsGranted

text

Informacje, czy i jak
uwzględniono w procesie
wyceny wartości godziwej
inne cechy, inne przyznane
instrumenty kapitałowe

Informacje, czy i jak uwzględniono inne cechy przyznanych
instrumentów kapitałowych (tj. innych niż opcje na akcje)
w procesie wyceny wartości godziwej tych instrumentów
kapitałowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

InformationWhetherAndHowOt
herFeaturesWereIncorporatedInto
MeasurementOfFairValueSha
reOptionsGranted

text

Informacje, czy i jak inne
cechy uwzględniono
w procesie wyceny wartości
godziwej, przyznane opcje na
akcje

Informacje, czy i jak inne cechy przyznanych opcji (takie jak
warunki rynkowe) uwzględniono w procesie wyceny wartości
godziwej przyznanych opcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

InformationWhetherEntityCom
pliedWithAnyExternallyImposed
CapitalRequirements

text

Informacje na temat tego, czy
jednostka zastosowała się do
nałożonych zewnętrznie
wymogów kapitałowych

Informacje na temat tego, czy jednostka zastosowała się do
nałożonych zewnętrznie wymogów kapitałowych, którym
podlega. [Zob.: wymogi kapitałowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 135 pkt d)

ifrs-full

InformationWhetherRecoverab
leAmountOfAssetIsFairValueLes
sCostsToSellOrValueInUse

text

Informacje na temat tego, czy
wartość odzyskiwalna skład
nika aktywów odpowiada
wartości godziwej pomniej
szonej o koszty zbycia, czy
wartości użytkowej

Informacje na temat tego, czy wartość odzyskiwalna składnika
aktywÓw (ośrodka wypracowującego środki pieniężne) odpo
wiada jego wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia,
czy jego wartości użytkowej. [Zob.: ośrodki wypracowujące
środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt e)

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

Początkowo zastosowane
MSSF [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsMember

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza MSSF, ktÓre jednostka początkowo
zastosowała. Stanowi on również standardową wartość dla osi
„Początkowo zastosowane MSSF”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany. [Zob.: MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28

InputsToMethodsUsedToMeasure axis
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

Dane wejściowe do metod
wyceny umów objętych
zakresem MSSF 17 [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMeasure member
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Member

Dane wejściowe do metod
wyceny umÓw objętych
zakresem MSSF 17 [member]

Element ten oznacza dane wejściowe do metod wyceny umów
objętych zakresem MSSF 17. Stanowi on również standardową
wartość dla osi „Dane wejściowe do metod wyceny umów
objętych zakresem MSSF 17”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasure
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Dane wejściowe do metody
wyceny umów objętych
zakresem MSSF 17

Wartość danych wejściowych do metody wyceny umów
objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

X.XX
instant
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Początkowo zastosowane
MSSF [member]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InsuranceContractsAxis

axis

Umowy ubezpieczeniowe
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 101
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 106 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 107 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 109
– wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByComponen
tsAxis

axis

Umowy ubezpieczeniowe
według elementÓw [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 101
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByComponen
tsMember

member

Umowy ubezpieczeniowe
według elementÓw [member]

Element ten oznacza wszystkie umowy ubezpieczeniowe
w podziale według elementÓw, tj. szacunkÓw wartości
bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych, korekty ryzyka
z tytułu ryzyka niefinansowego oraz marży dla usług umow
nych. Element ten stanowi rÓwnież standardową wartość dla
osi „Umowy ubezpieczeniowe według elementów”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: umowy
ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 101
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 107 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByRemainin
gCoverageAndIncurredClaim
sAxis

axis

Umowy ubezpieczeniowe
według pozostałej ochrony
ubezpieczeniowej i należnych
odszkodowań [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InsuranceContractsByRemainin
gCoverageAndIncurredClaim
sMember

member

Umowy ubezpieczeniowe
według pozostałej ochrony
ubezpieczeniowej i należnych
odszkodowań [member]

Element ten oznacza wszystkie umowy ubezpieczeniowe
Ujawnianie informacji: MSSF 17
w podziale według pozostałej ochrony ubezpieczeniowej
paragraf 100 – wejście w życie:
i należnych odszkodowań. Element ten stanowi również stan 01.01.2021
dardową wartość dla osi „Umowy ubezpieczeniowe według
pozostałej ochrony ubezpieczeniowej i należnych odszkodo
wań”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.
[Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedMember

member

Wystawione umowy ubezpie
czeniowe [member]

Element ten oznacza wystawione umowy ubezpieczeniowe.
[Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 98 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 107 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 109
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 131 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 132
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedThatA
reAssets

X instant,
debit

Wystawione umowy ubezpie
czeniowe, ktÓre są aktywami

Liczba wystawionych umÓw ubezpieczeniowych, ktÓre są
aktywami. [Zob.: aktywa; wystawione umowy ubezpiecze
niowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt da) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 78
pkt a) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedThatAre
Liabilities

X instant,
credit

Wystawione umowy ubezpie
czeniowe, ktÓre są zobowi
ązaniami

Liczba wystawionych umÓw ubezpieczeniowych, ktÓre są
zobowiązaniami. [Zob.: zobowiązania; wystawione umowy
ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt ma) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 78
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InsuranceContractsLiabilityAsset

X instant,
credit

Zobowiązanie (składnik akty
wów) z tytułu umÓw ubez
pieczeniowych

Kwota zobowiązania (składnika aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych. [Zob.: aktywa; zobowiązania; umowy
ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 99 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAsse
tAtDateOfChangeContractsWit
hDirectParticipationFeaturesFor
WhichEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Zobowiązanie (składnik akty
wów) z tytułu umÓw ubez
pieczeniowych w dniu zmiany,
umowy przewidujące
bezpośrednie udziały
w zyskach, w przypadku
ktÓrych jednostka zmieniła
podstawę podziału przy
chodów (kosztów) finanso
wych z tytułu ubezpieczenia
na zysk lub stratę i inne
całkowite dochody

Kwota zobowiązania (składnika aktywów) z tytułu umÓw
ubezpieczeniowych w dniu zmiany podstawy podziału przy
chodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu ubezpieczenia na
zysk lub stratę i inne całkowite dochody w przypadku umÓw
przewidujących bezpośrednie udziały w zyskach, w odnie
sieniu do ktÓrych zmiana ma zastosowanie. [Zob.: Zobowi
ązanie (składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczenio
wych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 113 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsMember

member

Rodzaje umÓw ubezpiecze
niowych [member]

Element ten oznacza umowy, w myśl ktÓrych jedna ze stron Powszechna praktyka: MSSF 4
(ubezpieczyciel) przyjmuje istotne ryzyko ubezpieczeniowe od Ujawnianie informacji – data
drugiej strony (ubezpieczonego), wyrażając zgodę na zrekom wygaśnięcia: 01.01.2021
pensowanie ubezpieczonemu negatywnego wpływu określo
nego niepewnego przyszłego zdarzenia (zdarzenia objętego
ubezpieczeniem). Element ten stanowi również standardową
wartość dla osi „Rodzaje umów ubezpieczeniowych”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany.
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

InsuranceContractsMember2017

member

ifrs-full

InsuranceContractsOtherThanTho member
seToWhichPremiumAllocationAp
proachHasBeenAppliedMember

Referencje

Umowy ubezpieczeniowe
[member]

Element ten oznacza umowy, w myśl ktÓrych jedna ze stron
(emitent) przyjmuje istotne ryzyko ubezpieczeniowe od drugiej
strony (ubezpieczonego), wyrażając zgodę na zrekompenso
wanie ubezpieczonemu negatywnego wpływu określonego
niepewnego przyszłego zdarzenia (zdarzenia objętego ubez
pieczeniem). Wszystkie odniesienia do umÓw ubezpieczenio
wych w MSSF 17 mają zastosowanie również do: a) posia
danych umów reasekuracji, z wyjątkiem: (i) odniesień do
wystawionych umów ubezpieczeniowych; oraz (ii) przy
padków opisanych w paragrafach 60–70 MSSF 17; b) umÓw
inwestycyjnych przewidujących uznaniowe udziały w zyskach,
pod warunkiem że jednostka wystawia również umowy ubez
pieczeniowe, z wyjątkiem odniesień do umów ubezpieczenio
wych, o ktÓrych mowa w paragrafie 3 pkt c) MSSF 17
i ktÓre opisano w paragrafie 71 MSSF 17. Umowa inwesty
cyjna przewidująca uznaniowe udziały w zyskach jest instru
mentem finansowym dającym danemu inwestorowi prawo
wynikające z umowy do otrzymania, jako uzupełnienie kwoty
niepodlegającej uznaniu wystawcy, dodatkowych kwot: a) co
do których oczekuje się, że będą stanowić znaczną część sumy
świadczeń wynikających z umowy; b) ktÓrych termin płat
ności lub wysokość zależą, w myśl umowy, od uznania
wystawcy; oraz c) ktÓre zgodnie z umową opierają się na: (i)
zwrotach z określonej puli umów lub określonego rodzaju
umowy; (ii) zrealizowanych lub niezrealizowanych zyskach
inwestycyjnych z danej puli aktywÓw posiadanych przez
wystawcę umowy; lub (iii) zysku lub stracie jednostki lub
funduszu będących wystawcami umowy. Element ten stanowi
również standardową wartość dla osi „Umowy ubezpiecze
niowe”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 101
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 106 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 107 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 109
– wejście w życie: 01.01.2021

Umowy ubezpieczeniowe inne
niż umowy ubezpieczeniowe,
wobec których zastosowano
podejście oparte na przypi
saniu składki [member]

Element ten oznacza umowy ubezpieczeniowe inne niż umowy
ubezpieczeniowe, wobec ktÓrych zastosowano podejście
oparte na przypisaniu składki. Podejście oparte na przypisaniu
składki to podejście opisane w paragrafach 53–59 MSSF 17,
ktÓre ułatwia wycenę zobowiązania wynikającego z pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej grupy umÓw ubezpieczeniowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 101 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 106 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 107
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 109 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

Etykieta

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InsuranceContractsThatAreAssets

X instant,
debit

Umowy ubezpieczeniowe,
ktÓre są aktywami

Liczba umÓw ubezpieczeniowych, ktÓre są aktywami. [Zob.:
aktywa; umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 99 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLiabili X instant,
ties
credit

Umowy ubezpieczeniowe,
ktÓre są zobowiązaniami

Liczba umÓw ubezpieczeniowych, ktÓre są zobowiązaniami.
[Zob.: zobowiązania; umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 99 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceContractsToWhichPre
miumAllocationApproachHasBee
nAppliedMember

member

Umowy ubezpieczeniowe
wobec ktÓrych zastosowano
podejście oparte na przypi
saniu składki [member]

Element ten oznacza umowy ubezpieczeniowe, wobec ktÓrych Ujawnianie informacji: MSSF 17
zastosowano podejście oparte na przypisaniu składki. Podejście paragraf 100 pkt c) – wejście
oparte na przypisaniu składki to podejście opisane w paragra w życie: 01.01.2021
fach 53–59 MSSF 17, ktÓre ułatwia wycenę zobowiązania
wynikającego z pozostałej ochrony ubezpieczeniowej grupy
umÓw ubezpieczeniowych.

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Koszty ubezpieczenia

Kwota kosztÓw wynikających z zakupionego ubezpieczenia.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpenses

X duration,
credit

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu ubezpieczenia

Kwota obejmująca zmianę wartości bilansowej grupy umów
ubezpieczeniowych wynika z: a) wpływu wartości pieniądza
w czasie oraz zmian wartości pieniądza w czasie; oraz b)
wpływu ryzyka finansowego i zmian ryzyka finansowego;
jednak c) wykluczającą wszelkie takie zmiany w odniesieniu
do grup umÓw ubezpieczeniowych przewidujących
bezpośrednie udziały w zyskach, ktÓre to zmiany mają na celu
korektę marży dla usług umownych, ale nie prowadzą do takiej
korekty w przypadku stosowania paragrafu 45 pkt b) ppkt (ii)
lub (iii) bądź paragrafu 45 pkt c) ppkt (ii) lub (iii) MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 110 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssu
edExcludedFromProfitOrLossAb
stract

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu ubezpieczenia wyni
kające z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych,
wyłączone z wyniku finanso
wego [abstract]

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssu
edExcludedFromProfitOrLos
sThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu ubezpieczenia wyni
kające z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych,
wyłączone z wyniku finanso
wego, ktÓre zostaną przekla
syfikowane do zysku lub
straty, przed opodatkowaniem

Kwota przychodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu ubez
pieczenia wynikających z wystawionych umÓw ubezpiecze
niowych, wyłączonych z wyniku finansowego i ujętych
w innych całkowitych dochodach, ktÓre zostaną następnie
przeklasyfikowane do zysku lub straty, przed opodatkowa
niem. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpie
czenia; wystawione umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 80
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 90 – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssu
edExcludedFromProfitOrLos
sThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu ubezpieczenia wyni
kające z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych,
wyłączone z wyniku finanso
wego, ktÓre zostaną przekla
syfikowane do zysku lub
straty, po opodatkowaniu

Kwota przychodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu ubez
pieczenia wynikających z wystawionych umÓw ubezpiecze
niowych, wyłączonych z wyniku finansowego i ujętych
w innych całkowitych dochodach, ktÓre zostaną następnie
przeklasyfikowane do zysku lub straty, po opodatkowaniu.
[Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia;
wystawione umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 80
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 90 – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssu
edRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Przychody (koszty) finansowe
z tytułu ubezpieczenia wyni
kające z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych, ujęte
w wyniku finansowym

Kwota przychodÓw (kosztÓw) finansowych z tytułu ubez
pieczenia wynikających z wystawionych umÓw ubezpiecze
niowych, ktÓre zostały ujęte w wyniku finansowym. [Zob.:
przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia; wysta
wione umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt bb) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 80
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota przychodÓw z tytułu wystawionych grup umÓw
ubezpieczeniowych. Przychody z działalności ubezpiecze
niowej przedstawiają świadczenie ochrony ubezpieczeniowej
i innych usług wynikających z grupy umÓw ubezpieczenio
wych w wysokości odzwierciedlającej wynagrodzenie, do
którego jednostka spodziewa się być uprawniona w zamian za
te usługi. [Zob.: Wystawione umowy ubezpieczeniowe [mem
ber]; przychody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 80 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 106
– wejście w życie: 01.01.2021

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 106 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceRevenue

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocationOf
PortionOfPremiumsThatRelateTo
RecoveryOfInsuranceAcquisition
CashFlows

X duration,
credit

Przychody z działalności
ubezpieczeniowej, przypisanie
części składek, które związane
są z odzyskaniem prze
pływÓw pieniężnych z tytułu
nabycia ubezpieczenia

Kwota przychodÓw z działalności ubezpieczeniowej ujęta
w okresie związanym z przypisaniem części składek, które
związane są z odzyskaniem przepływÓw pieniężnych z tytułu
nabycia ubezpieczenia. [Zob.: Przychody z działalności ubez
pieczeniowej; Zwiększenie (zmniejszenie) poprzez przepływy
pieniężne z tytułu nabycia ubezpieczenia, zobowiązanie
(składnik aktywów) z tytułu umÓw ubezpieczeniowych]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRela
tingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverage

X duration,
credit

Przychody z działalności
ubezpieczeniowej, kwoty
związane ze zmianami zobo
wiązania wynikającego
z pozostałej ochrony ubezpie
czeniowej

Kwota przychodÓw z działalności ubezpieczeniowej ujęta
Ujawnianie informacji: MSSF 17
w okresie związanym ze zmianami w zobowiązaniach wyni paragraf 106 pkt a) – wejście
kających z pozostałej ochrony ubezpieczeniowej. [Zob.: Przy w życie: 01.01.2021
chody z działalności ubezpieczeniowej; zobowiązania lub
aktywa netto z tytułu pozostałej ochrony ubezpieczeniowej,
z wyłączeniem składnika straty [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRela
tingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverageAbstract

Przychody z działalności
ubezpieczeniowej

Przychody z działalności
ubezpieczeniowej [abstract]
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Przychody z działalności
ubezpieczeniowej, kwoty
związane ze zmianami zobo
wiązania wynikającego
z pozostałej ochrony ubezpie
czeniowej [abstract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InsuranceRevenueChangeInRis
kAdjustmentForNonfinancialRisk

X duration,
credit

Przychody z działalności
ubezpieczeniowej, zmiany
w korekcie ryzyka z tytułu
ryzyka niefinansowego

Kwota przychodÓw z działalności ubezpieczeniowej ujęta
w okresie związanym ze zmianą korekty ryzyka z tytułu
ryzyka niefinansowego, o ktÓrej mowa w paragrafie B124 pkt
b) MSSF 17. [Zob.: Przychody z działalności ubezpieczenio
wej; korekta ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 106 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceRevenueContractualSer
viceMarginRecognisedInProfitOr
LossBecauseOfTransferOfServices

X duration,
credit

Przychody z działalności
ubezpieczeniowej, marża dla
usług umownych ujęta
w wyniku finansowym ze
względu na przeniesienie usług

Kwota przychodÓw z działalności ubezpieczeniowej ujęta
w okresie związanym z marżą dla usług umownych ujętą
w wyniku finansowym z powodu przeniesienia usług
w danym okresie, o ktÓrej mowa w paragrafie B124 pkt c)
MSSF 17. [Zob.: Przychody z działalności ubezpieczeniowej;
marża dla usług umownych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 106 pkt a) ppkt (iii) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceRevenueInsuranceServi
ceExpensesIncurredDuringPeriod
MeasuredAtAmountsExpectedAt
BeginningOfPeriod

X duration,
credit

Przychody z działalności
ubezpieczeniowej, koszty
usług ubezpieczeniowych
poniesione w danym okresie,
wycenione jako kwoty oczeki
wane na początek okresu

Kwota przychodÓw z działalności ubezpieczeniowej ujęta
w okresie związanym z kosztami usług ubezpieczeniowych
poniesionymi w danym okresie i wycenione jako kwoty
oczekiwane na początek okresu, o ktÓrych mowa w paragrafie
B124 pkt a) MSSF 17. [Zob.: Przychody z działalności
ubezpieczeniowej; Koszty usług ubezpieczeniowych wyni
kające z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 106 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceRiskMember

member

Ryzyko ubezpieczeniowe
[member]

Element ten oznacza ryzyko inne niż ryzyko finansowe prze
niesione, w myśl umowy, z ubezpieczającego na wystawcę
umowy. [Zob.: Ryzyko finansowe [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InsuranceServiceExpensesFromIn X duration,
suranceContractsIssued
debit

Koszty usług ubezpieczenio
wych wynikające z wystawio
nych umÓw ubezpieczenio
wych

Kwota kosztÓw wynikających z wystawionych grup umÓw
ubezpieczeniowych obejmująca należne odszkodowania
(z wyłączeniem spłat składników inwestycyjnych), inne
poniesione koszty usług ubezpieczeniowych, amortyzacja
przepływów pieniężnych z tytułu nabycia ubezpieczenia,
zmiany związane z przeszłym zatrudnieniem oraz zmiany
związane z przyszłym zatrudnieniem. [Zob.: wystawione
umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt ab) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 80
pkt a) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

InsuranceServiceResult

Wynik z tytułu świadczenia
usług ubezpieczeniowych

Kwota obejmująca przychody z działalności ubezpieczeniowej
i koszty usług ubezpieczeniowych. [Zob.: Przychody z dzia
łalności ubezpieczeniowej; koszty usług ubezpieczeniowych
wynikające z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych;
przychody (koszty) z tytułu posiadanych umÓw reasekuracji,
inne niż przychody (koszty) finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 80 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUsedAs
DeemedCost

X instant,
debit

Kwota składnikÓw wartości niematerialnych, w przypadku
Wartość godziwa składnika
wartości niematerialnych przy ktÓrych w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej
według MSSF wartość godziwą przyjęto jako ich zakładany
jęta jako zakładany koszt
koszt. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredByWa
yOfGovernmentGrant

X instant,
debit

Wartości niematerialne nabyte
w drodze dotacji rządowych

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt c) ppkt (ii)

X duration,
credit

Wynik z tytułu świadczenia
usług ubezpieczeniowych
[abstract]

Kwota wartości niematerialnych nabytych w drodze dotacji
rządowych. [Zob.: dotacje rządowe; wartości niematerialne
inne niż wartość firmy]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredByWa
yOfGovernmentGrantAtFairValue

X instant,
debit

Wartości niematerialne nabyte
w drodze dotacji rządowych,
początkowo ujęta wartość
godziwa

Początkowa wartość godziwa wartości niematerialnych naby
tych w drodze dotacji rządowych. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; dotacje rządowe; wartości niematerialne inne niż
wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Wartości niematerialne
i wartość firmy

Kwota posiadanych przez jednostkę wartości niematerialnych
i wartości firmy. [Zob.: wartość firmy; wartości niematerialne
inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwillAb
stract

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwil
lMember

member

Wartości niematerialne
i wartość firmy [member]

Element ten oznacza wartości niematerialne i wartość firmy.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Klasy
wartości niematerialnych i wartości firmy”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: wartość firmy;
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity

X instant,
debit

Składniki wartości niemate
rialnych, które są istotne
z punktu widzenia jednostki

Kwota składnikÓw wartości niematerialnych, które są istotne
z punktu widzenia sprawozdania finansowego jednostki. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt b)

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEnti
tyAxis

axis

Składniki wartości niemate
rialnych, które są istotne
z punktu widzenia jednostki
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt b)

Wartości niematerialne
i wartość firmy [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity
Member

member

Składniki wartości niemate
rialnych, które są istotne
z punktu widzenia jednostki
[member]

Element ten oznacza składniki wartości niematerialnych, które Ujawnianie informacji: MSR 38
są istotne z punktu widzenia jednostki. Stanowi on rÓwnież
paragraf 122 pkt b)
standardową wartość dla osi „Wartości niematerialne istotne
dla jednostki”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzysty
wany. [Zob.: wartości niematerialne istotne dla jednostki]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
will

X instant,
debit

Wartości niematerialne inne
niż wartość firmy

Kwota możliwych do zidentyfikowania niepieniężnych skład
ników aktywów, nieposiadających postaci fizycznej. Kwota ta
nie obejmuje wartości firmy. [Zob.: wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 38 paragraf 118
pkt e)

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willCarryingAmountAtCostOfRe
valuedAssets

X instant,
debit

Wartości niematerialne inne
niż wartość firmy, przeszaco
wane aktywa, w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia

Kwota wartości niematerialnych innych niż wartość firmy,
którą ujęto by, gdyby przeszacowane wartości niematerialne
były wyceniane zgodnie z modelem opartym na cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia po początkowym ujęciu. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 124 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willCarryingAmountOfRevalu
edAssets

X instant,
debit

Wartości niematerialne inne
niż wartość firmy, przeszaco
wane aktywa

Kwota wartości niematerialnych innych niż wartość firmy,
które są wykazywane w wartościach przeszacowanych. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 124 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willMember

member

Wartości niematerialne inne
niż wartość firmy [member]

Element ten oznacza wartości niematerialne inne niż wartość
firmy. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Klasy
wartości niematerialnych innych niż wartość firmy”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 36 paragraf 127,
ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118, przykład: MSSF 16
paragraf 53

Wartości niematerialne inne
niż wartość firmy [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IntangibleAssetsOtherThanGood
willRevaluationSurplus

X instant,
credit

Wartości niematerialne inne
niż wartość firmy, nadwyżka
z przeszacowania

Kwota nadwyżki z przeszacowania, ktÓra odnosi się do
wartości niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy; nadwyżka
z przeszacowania]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 124 pkt b)

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSecuri
tyForLiabilities

X instant,
debit

Wartości niematerialne stano
wiące zabezpieczenie zobowi
ązań

Kwota wartości niematerialnych stanowiących zabezpieczenie
zobowiązań. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość
firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt d)

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToInsu
X instant,
ranceContractsAcquiredInBusines debit
sCombinationsOrPortfolioTran
sfers

Wartości niematerialne
dotyczące umów ubezpiecze
niowych nabytych w wyniku
połączeń jednostek gospodar
czych lub przeniesień włas
ności portfela

Kwota wartości niematerialnych dotyczących umów ubezpie
czeniowych nabytych w wyniku połączeń jednostek gospo
darczych lub przeniesień własności portfela. [Zob.: połączenia
jednostek [member]; wartości niematerialne inne niż wartość
firmy; rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG23
pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
ment

X instant,
debit

Wartości niematerialne w toku
wytwarzania

Kwota wartości niematerialnych stanowiących takie aktywa
w toku wytwarzania. [Zob.: wartości niematerialne inne niż
wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt g)

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
mentMember

member

Wartości niematerialne w toku
wytwarzania [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących takie aktywa w toku wytwarzania. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt g)

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIsRes
tricted

X instant,
debit

Wartości niematerialne, do
ktÓrych tytuł prawny jednostki
podlega ograniczeniom

Kwota wartości niematerialnych, do których tytuł prawny
jednostki podlega ograniczeniom. [Zob.: wartości niematerialne
inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt d)

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLife

X instant,
debit

Składniki wartości niemate
rialnych o nieokreślonym
okresie użytkowania

Kwota składnikÓw wartości niematerialnych, które zgodnie
z przeprowadzonym szacunkiem posiadają nieokreślony okres
użytkowania. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość
firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 134 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 135
pkt b), ujawnianie informacji: MSR
38 paragraf 122 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLifeAxis

axis

Składniki wartości niemate
rialnych o nieokreślonym
okresie użytkowania [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt a)

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLifeMember

member

składniki wartości niematerial Element ten oznacza składniki wartości niematerialnych
nych o nieokreślonym okresie o nieokreślonym okresie użytkowania. Stanowi on rÓwnież
użytkowania [member]
standardową wartość dla osi „Składniki wartości niematerial
nych o nieokreślonym okresie użytkowania”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: wartości niemate
rialne o nieokreślonym okresie użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt a)

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X instant,
debit

Aktywa niematerialne z tytułu
poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych

Kwota aktywÓw z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw
mineralnych ujętych jako wartości niematerialne zgodnie
z zasadami (polityką) rachunkowości jednostki. [Zob.: aktywa
z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw mineralnych [mem
ber]]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119, ujawnianie
informacji: MSSF 6 paragraf 25

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

member

Aktywa niematerialne z tytułu
poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych [mem
ber]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących aktywa niematerialne z tytułu poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych. [Zob.: aktywa z tytułu poszukiwania
i oceny zasobÓw mineralnych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 25

ifrs-full

InterestCostsAbstract

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Aktywowane koszty odsetek

Kwota kosztÓw odsetek ponoszonych przez jednostkę
w związku z pożyczeniem środków finansowych, które można
bezpośrednio przypisać nabyciu, budowie lub wytworzeniu
kwalifikującego się składnika aktywów i ktÓre są częścią ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Poniesione koszty odsetek

Kwota kosztÓw odsetek ponoszonych przez jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Koszty odsetek [abstract]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 745

ifrs-full
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InterestExpense

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek

Kwota kosztÓw wynikających z odsetek.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B13 pkt f), ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 23
pkt d), ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 28 pkt e)

ifrs-full

InterestExpenseForFinancialLiabi
litiesNotAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek
odnoszące się do zobowiązań
finansowych niewycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek odnoszących się do zobo
wiązań finansowych, które nie są wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; koszty z tytułu odsetek; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Koszty (przychody) z tytułu
odsetek, zobowiązanie
(składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świad
czeń

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań (aktywÓw)
netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z upływu
czasu. [Zob.: koszty z tytułu odsetek; zobowiązanie (składnik
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt b)

ifrs-full

InterestExpenseOnBankLoansAn
dOverdrafts

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od pożyczek bankowych
pożyczek bankowych i banko i bankowych kredytÓw w rachunku bieżącym. [Zob.: koszty
wych kredytÓw w rachunku
z tytułu odsetek; kredyty bankowe w rachunku bieżącym]
bieżącym

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
obligacji

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji.
[Zob.: koszty z tytułu odsetek; wyemitowane obligacje]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
pożyczek

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od pożyczek. [Zob.: koszty
z tytułu odsetek; pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstrumen
tsIssued

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
wyemitowanych instrumentÓw
dłużnych

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od wyemitowanych instru
mentÓw dłużnych. [Zob.: koszty z tytułu odsetek; wyemito
wane instrumenty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InterestExpenseOnDepositsFrom
Banks

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
depozytÓw bankÓw

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od depozytÓw bankÓw.
[Zob.: koszty z tytułu odsetek; depozyty bankÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestExpenseOnDepositsFrom
Customers

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
depozytÓw klientÓw

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od depozytÓw klientÓw.
[Zob.: koszty z tytułu odsetek; depozyty klientÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLiabi
litiesDesignatedAtFairValueThro
ughProfitOrLoss

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
zobowiązań finansowych
wyznaczonych jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych
wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy. [Zob.: koszty z tytułu odsetek; zobowiązania
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy, wyznaczone w momencie początkowego ujęcia
albo później]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLiabi
litiesHeldForTrading

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu. [Zob.: koszty z tytułu odsetek;
zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy spełniające definicję przeznaczonych do
obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabilities

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
zobowiązań z tytułu leasingu

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu
leasingu. [Zob.: zobowiązania z tytułu leasingu]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt b)

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilitiesDu
eToCentralBanks

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
zobowiązań wobec banków
centralnych

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od zobowiązań wobec
banków centralnych. [Zob.: koszty z tytułu odsetek; zobowi
ązania wobec banków centralnych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InterestExpenseOnOtherFinancial
Liabilities

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
innych zobowiązań finanso
wych

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od innych zobowiązań
finansowych. [Zob.: koszty z tytułu odsetek; inne zobowi
ązania finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurchaseAg
reementsAndCashCollateralOnSe
curitiesLent

X duration,
debit

Koszty z tytułu odsetek od
umÓw z udzielonym przyrze
czeniem odkupu i zabezpie
czenia gotÓwkowego
papierÓw wartościowych
będących przedmiotem udzie
lonej pożyczki

Kwota kosztÓw z tytułu odsetek od umÓw z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotÓwkowego
papierÓw wartościowych będących przedmiotem udzielonej
pożyczki. [Zob.: koszty z tytułu odsetek; umowy z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenie gotÓwkowe
papierÓw wartościowych będących przedmiotem udzielonej
pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestIncomeAndInterestExpen
seForFinancialAssetsOrFinancial
LiabilitiesNotAtFairValueThroug
hProfitOrLossAbstract

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForAssetsReclassifiedIntoMea
suredAtAmortisedCost

Kwota przychodÓw wynikających z odsetek ujętych z tytułu
aktywÓw finansowych przeklasyfikowanych z kategorii
aktywÓw finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy do kategorii aktywów finansowych
wycenianych w zamortyzowanym koszcie lub wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: przychody
(koszty) z tytułu odsetek; aktywa finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12C pkt b)

Przychody z tytułu odsetek
i koszty z tytułu odsetek
dotyczące aktywów finanso
wych lub zobowiązań finanso
wych niewycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]

X duration,
credit

Przychody z tytuły odsetek
ujęte z tytułu aktywÓw finan
sowych przeklasyfikowanych
z kategorii aktywÓw finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy do kategorii aktywów
finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie
lub wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 748

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przychody (koszty) z tytułu
odsetek ujęte z tytułu
aktywÓw finansowych prze
klasyfikowanych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
pierwsze zastosowanie MSSF
9

Kwota przychodÓw (kosztÓw) z tytułu odsetek ujętych
z tytułu aktywÓw finansowych, ktÓre w wyniku przejścia na
MSSF 9 zostały przeklasyfikowane z kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42N pkt b)

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialAssetsReclassifie
dIntoMeasuredAtAmortisedCos
tFirstApplicationOfIFRS9

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
X duration,
sedForFinancialLiabilitiesReclassi credit
fiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

Przychody (koszty) z tytułu
odsetek ujęte z tytułu zobowi
ązań finansowych przeklasyfi
kowanych z kategorii zobowi
ązań finansowych wycenia
nych w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
pierwsze zastosowanie MSSF
9

Kwota przychodÓw (kosztÓw) z tytułu odsetek ujętych
z tytułu zobowiązań finansowych, które w wyniku przejścia na
MSSF 9 zostały przeklasyfikowane z kategorii zobowiązań
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42N pkt b)

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAsset
sMeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek
odnoszące się do aktywów
finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek odnoszących się do
aktywów finansowych, które są wyceniane w zamortyzo
wanym koszcie. [Zob.: przychody z tytułu odsetek; aktywa
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAsset X duration,
sNotAtFairValueThroughProfitOr credit
Loss

Przychody z tytułu odsetek
odnoszące się do aktywów
finansowych niewycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek odnoszących się do
aktywów finansowych, które nie są wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: przychody z tytułu
odsetek]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnAvailableforsale X duration,
FinancialAssets
credit

Przychody z tytułu odsetek od
aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od aktywÓw finanso
wych dostępnych do sprzedaży. [Zob.: przychody z tytułu
odsetek; aktywa finansowe dostępne do sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InterestIncomeOnCashAndBank
BalancesAtCentralBanks

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
środków pieniężnych w kasie
i sald rachunkÓw bankowych
w bankach centralnych

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od środków pieniężnych
w kasie i sald rachunkÓw bankowych w bankach centralnych.
[Zob.: przychody z tytułu odsetek; środki pieniężne w kasie
i salda rachunkÓw bankowych w bankach centralnych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAndCashE
quivalents

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
środków pieniężnych i ekwi
walentÓw środków pienięż
nych

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od środków pieniężnych
i ekwiwalentÓw środków pieniężnych. [Zob.: przychody
z tytułu odsetek; środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw
pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstrumen
tsHeld

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
posiadanych instrumentÓw
dłużnych

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od posiadanych instru
mentÓw dłużnych. [Zob.: przychody z tytułu odsetek; posia
dane instrumenty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
depozytÓw

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od depozytÓw. [Zob.:
przychody z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAsset
sDesignatedAtFairValueThroug
hProfitOrLoss

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od aktywÓw finanso
wych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finan
sowy. [Zob.: przychody z tytułu odsetek; aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
wyznaczone w momencie początkowego ujęcia albo później]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAsset
sHeldForTrading

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
aktywÓw finansowych prze
znaczonych do obrotu

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od aktywÓw finanso
wych przeznaczonych do obrotu. [Zob.: przychody z tytułu
odsetek; aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy, zaklasyfikowane jako przeznaczone do
obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InterestIncomeOnHeldtomaturity
Investments

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
inwestycji utrzymywanych do
terminu wymagalności

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od inwestycji utrzymy
wanych do terminu wymagalności. [Zob.: przychody z tytułu
odsetek; inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFinan
cialAssetsAccrued

X duration,
credit

Naliczone przychody odset
kowe z tytułu aktywÓw
finansowych dotkniętych
utratą wartości

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od aktywÓw finanso
wych dotkniętych utratą wartości, naliczonych po utracie
wartości przy zastosowaniu stopy procentowej stosowanej do
zdyskontowania przyszłych przepływÓw pieniężnych dla
celów ustalenia kwoty odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości. [Zob.: przychody z tytułu odsetek]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFinan
cialAssetsAccruedAbstract

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToBanks

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
pożyczek i zaliczek dla
bankÓw

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od pożyczek i zaliczek
dla bankÓw. [Zob.: przychody z tytułu odsetek; pożyczki
i zaliczki dla bankÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToCustomers

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
pożyczek i zaliczek dla
klientÓw

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od pożyczek i zaliczek
dla klientÓw. [Zob.: przychody z tytułu odsetek; pożyczki
i zaliczki dla klientÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndRecei X duration,
vables
credit

Przychody z tytułu odsetek od
pożyczek i należności

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od pożyczek i należności.
[Zob.: przychody z tytułu odsetek; pożyczki i należności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Naliczone przychody odset
kowe z tytułu aktywÓw
finansowych dotkniętych
utratą wartość [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InterestIncomeOnOtherFinancia
lAssets

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek od
innych aktywÓw finansowych

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od innych aktywÓw
finansowych. [Zob.: przychody z tytułu odsetek; inne aktywa
finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

X duration,
InterestIncomeOnReverseRepur
chaseAgreementsAndCashCollate credit
ralOnSecuritiesBorrowed

Przychody z tytułu odsetek od
umÓw z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu i zabezpie
czenia gotÓwkowego
papierÓw wartościowych
będących przedmiotem zaciąg
niętej pożyczki

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od umÓw z otrzymanym Powszechna praktyka: MSR 1
przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotÓwkowego
paragraf 112 pkt c)
papierÓw wartościowych będących przedmiotem zaciągniętej
pożyczki. [Zob.: przychody z tytułu odsetek; umowy z otrzy
manym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenie gotÓwkowe
papierÓw wartościowych będących przedmiotem zaciągniętej
pożyczki]

ifrs-full

InterestIncomeReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Przychody z tytułu odsetek,
prawa do rekompensaty

Zwiększenie (zmniejszenie) praw do rekompensaty wynikające
z przychodÓw z tytułu odsetek od praw do rekompensaty.
[Zob.: przychody z tytułu odsetek; prawa do rekompensaty,
według wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt b)

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Wypłacone odsetki, zaliczone
do działalności finansowej

Przepływy pieniężne z tytułu wypłaconych odsetek, zaliczone
do działalności finansowej.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Wypłacone odsetki zaklasyfi
kowane jako działalność
inwestycyjna

Przepływy pieniężne z tytułu wypłaconych odsetek zaklasyfi Ujawnianie informacji: MSR 7
kowane jako działalność inwestycyjna.
paragraf 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOperatin
gActivities

X duration,
credit

Wypłacone odsetki, zaliczone
do działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z tytułu wypłaconych odsetek, zaliczone
do działalności operacyjnej.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 31

ifrs-full

InterestPayable

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu odsetek

Kwota odsetek ujętych jako zobowiązanie.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InterestRateMeasurementInput
Member

member

Stopa procentowa, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza stopę procentową wykorzystywaną jako
dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf B36
pkt a)

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Ryzyko stopy procentowej
[member]

Element ten oznacza rodzaj ryzyka, że wartość godziwa
instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków
pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze
względu na zmiany rynkowych stÓp procentowych. [Zob.:
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 7
Definicje terminÓw

ifrs-full

InterestRateSwapContractMember

member

Swap stopy procentowej
[member]

Element ten oznacza swap stopy procentowej. [Zob.: umowa
swap [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Rodzaje stÓp procentowych
[member]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje stÓp procentowych.
Element ten stanowi rÓwnież standardową wartość dla osi
„Rodzaje stóp procentowych”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany. [Zob.: ryzyko stopy procentowej
[member]]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 39

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Należności z tytułu odsetek

Kwota odsetek ujętych jako należność.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Odsetki otrzymane zaklasyfi
kowane jako działalność
inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych z tytułu odsetek otrzymanych
zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 31
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InterestReceivedClassifiedAsOpe
ratingActivities

X duration,
debit

Odsetki otrzymane, zaliczane
do działalności operacyjnej

Wpływ środków pieniężnych z tytułu odsetek otrzymanych,
zaliczanych do działalności operacyjnej.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 31

ifrs-full

InterestRevenueCalculatedUsin
gEffectiveInterestMethod

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek
obliczone przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy
procentowej

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek obliczonych przy zasto
sowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Metoda efek
tywnej stopy procentowej to metoda, ktÓrą stosuje się do
obliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów
finansowych lub zobowiązania finansowego oraz do przypi
sywania do wyniku finansowego w odpowiednim okresie
i ujmowania w tymże wyniku przychodów odsetkowych lub
kosztów z tytułu odsetek. [Zob.: przychody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt a) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt a)

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

Przychody (koszty) z tytułu
odsetek

Kwota przychodÓw lub kosztÓw z tytułu odsetek. [Zob.:
koszty z tytułu odsetek; przychody z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85, ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 28 pkt e),
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23

ifrs-full

InterestRevenueForFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek
odnoszące się do aktywów
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek od aktywÓw finanso
wych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody. [Zob.: przychody; aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Wewnętrzne oceny stopnia
ryzyka kredytowego [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf IG20C, przykład:
MSSF 7 paragraf 35M, przykład:
MSSF 7 paragraf IG25 pkt b) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 754

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InternalCreditGradesMember

member

Wewnętrzne oceny stopnia
ryzyka kredytowego [member]

Element ten oznacza oceny stopnia ryzyka kredytowego
opracowane przez samą jednostkę.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39G pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf IG20C, przykład:
MSSF 7 paragraf 35M, przykład:
MSSF 7 paragraf IG25 pkt b) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt
c) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

InternallyGeneratedMember

member

Wytworzone we własnym
zakresie [member]

Element ten oznacza pozycje wytworzone przez jednostkę we
własnym zakresie.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118

ifrs-full

IntrinsicValueOfLiabilitiesFrom
SharebasedPaymentTransaction
sForWhichCounterpartysRightTo
CashOrOtherAssetsVested2011

X instant,
credit

Wartość wewnętrzna zobowi
ązań wynikających z transakcji
płatności w formie akcji,
w związku z ktÓrymi kontra
hent ma prawo do otrzymania
środków pieniężnych lub
innych aktywów

Wartość wewnętrzna zobowiązań wynikających z transakcji
płatności w formie akcji, w związku z ktÓrymi kontrahent ma
prawo do otrzymania środków pieniężnych lub innych akty
wów, które to prawo nabyte zostało przed końcem okresu (np.
nabyte prawa do wzrostu wartości akcji). Wartość wewnętrzna
to różnica między wartością godziwą akcji, które kontrahent
(warunkowo lub bezwarunkowo) nabyć lub ma prawo otrzy
mać, a ceną (jeżeli została określona), jaką musi za te akcje
zapłacić. Transakcje płatności w formie akcji to transakcje,
w ktÓrych jednostka: a) otrzymuje dobra lub usługi od
dostawcy tych dÓbr lub usług (w tym pracownika) na
podstawie umowy dotyczącej płatności w formie akcji; lub b)
zaciąga zobowiązanie do rozliczenia transakcji z dostawcą na
podstawie umowy dotyczącej płatności w formie akcji,
podczas gdy inna jednostka należąca do grupy kapitałowej
otrzymuje dobra lub usługi, w przypadku ktÓrych kontrahent
nabył prawo do środków pieniężnych lub innych aktywów
przed końcem okresu (np. nabyte prawa do wzrostu wartości
akcji).

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 51 pkt b) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Inventories

X instant,
debit

Zapasy bieżące

Kwota zapasÓw bieżących. [Zob.: zapasy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt g), przykład: MSR
1 paragraf 68, ujawnianie
informacji: MSR 2 paragraf 36 pkt
b)

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLessCos
tsToSell

X instant,
debit

Zapasy, w wartości godziwej
pomniejszonej o koszty
doprowadzenia do sprzedaży

Kwota zapasÓw wykazywanych w wartości godziwej
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. [Zob.:
w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 2
paragraf 36 pkt c)

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableValue

X instant,
debit

Zapasy, w wartości netto
możliwej do uzyskania

Kwota zapasÓw wykazywanych w wartości netto możliwej do
uzyskania. [Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 36

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecurityFor
Liabilities

X instant,
debit

Zapasy stanowiące zabezpie
czenie zobowiązań

Kwota zapasÓw stanowiących zabezpieczenie zobowiązań.
[Zob.: zapasy]

Ujawnianie informacji: MSR 2
paragraf 36 pkt h)

ifrs-full

InventoriesTotal

X instant,
debit

Zapasy

Kwota aktywÓw: a) przeznaczonych do sprzedaży w toku
zwykłej działalności gospodarczej; b) będących w trakcie
produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż; lub c) mających
postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych
w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. Na
zapasy składają się dobra zakupione i przeznaczone do
odsprzedaży, na przykład towary handlowe zakupione przez
jednostkę handlu detalicznego w celu ich odsprzedaży lub
grunty i inne nieruchomości przeznaczone do odsprzedaży. Do
zapasów zalicza się także wyroby gotowe wyprodukowane lub
będące w trakcie wytwarzania przez jednostkę, łącznie
z materiałami i surowcami oczekującymi na wykorzystanie
w procesie produkcji. [Zob.: bieżące zapasy wyrobów goto
wych; bieżące towary handlowe; bieżąca produkcja w toku;
grunty]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt g)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InventoryCostFormulas

text

Opis metod ustalania ceny
nabycia zapasÓw

Opis metod ustalania ceny nabycia zastosowanych do wyceny
zapasÓw. [Zob.: zapasy]

Ujawnianie informacji: MSR 2
paragraf 36 pkt a)

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X instant,
debit

Zapasy ujęte na dzień prze
jęcia

Kwota ujęta na dzień przejęcia w odniesieniu do zapasÓw
przejętych w ramach połączenia jednostek gospodarczych.
[Zob.: zapasy; połączenia jednostek [member]]

Przykład: MSSF 3 paragraf B64
pkt i), przykład: MSSF 3 paragraf
IE72

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Odpis aktualizujący wartość
zapasów

Kwota ujętego kosztu związanego z odpisem aktualizującym
wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania.
[Zob.: zapasy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 2 paragraf 36 pkt e)

ifrs-full

InvestmentAccountedForUsingE
quityMethod

X instant,
debit

Inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności

Kwota inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw włas
ności. Metoda praw własności jest to metoda rachunkowości,
według której inwestycja jest początkowo ujmowana według
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a następnie jej wartość
jest korygowana odpowiednio o zaistniałą po dniu nabycia
zmianę udziału inwestora w aktywach netto jednostki,
w ktÓrej dokonano inwestycji. Zysk lub strata inwestora
obejmuje jego udział w zysku lub stracie jednostki, w ktÓrej
dokonano inwestycji. Inne całkowite dochody inwestora obej
mują jego udział w innych całkowitych dochodach jednostki,
w ktÓrej dokonano inwestycji. [Zob.: w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt e), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B16,
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 24 pkt a)

ifrs-full

InvestmentContractsLiabilities

X instant,
credit

Zobowiązania wynikające
z umÓw inwestycyjnych

Kwota zobowiązań związanych z umowami inwestycyjnymi,
ktÓre wchodzą w zakres MSR 39 lub MSSF 9.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota, jaką fundusze inwestycyjne wnoszą do wartości
godziwej aktywów programu określonych świadczeń. [Zob.:
aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych
świadczeń [member]; fundusze inwestycyjne [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt
f)

InvestmentFundsAmountContribu X instant,
tedToFairValueOfPlanAssets
debit

Fundusze inwestycyjne, kwota
przypadająca na wartość
godziwą aktywów programu

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Fundusze inwestycyjne [mem Element ten oznacza fundusze inwestycyjne.
ber]

Przykład: MSSF 12 paragraf B23
pkt c)

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Przychody z inwestycji

Kwota przychodÓw z inwestycji, takich jak odsetki i dywi
dendy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85, ujawnianie informacji:
MSR 26 paragraf 35 pkt b) ppkt
(iii)

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Nieruchomość inwestycyjna

Wartość nieruchomości (grunt lub budynek, lub część budynku
albo oba te elementy) utrzymywanej w posiadaniu (przez
właściciela lub leasingobiorcę jako składnik aktywów z tytułu
prawa do użytkowania) jako źródło przychodów z czynszÓw
lub ze względu na przyrost ich wartości, bądź ze względu na
obie te korzyści, a nie w celu: a) wykorzystania przy produkcji
lub dostawie dÓbr, świadczeniu usług lub w celach administ
racyjnych; lub b) sprzedaży w ramach zwykłej działalności
jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 76,
ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 79 pkt d)

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAtCos
tOrInAccordanceWithIFRS16Wit
hinFairValueModelAtTimeOfSale

Wartość w momencie sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej
wykazanej w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub
zgodnie z MSSF 16 w modelu wartości godziwej. [Zob.:
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub zgodnie z MSSF
16 w modelu wartości godziwej [member]; nieruchomości
inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 78 pkt d) ppkt (ii)

Nieruchomość inwestycyjna
[abstract]

X instant,
debit

Nieruchomość inwestycyjna
wykazana w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia lub
zgodnie z MSSF 16 w modelu
wartości godziwej,
w momencie sprzedaży
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InvestmentPropertyCompleted

X instant,
debit

Ukończone nieruchomości
inwestycyjne

Wartość nieruchomości inwestycyjnych, których budowę lub
dostosowywanie zakończono. [Zob.: nieruchomości inwesty
cyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted
Member

member

Ukończone nieruchomości
inwestycyjne [member]

Element ten oznacza ukończone nieruchomości inwestycyjne.
[Zob.: ukończone nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InvestmentPropertyFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Wartość godziwa nierucho
mości inwestycyjnych przyjęta
jako zakładany koszt

Wartość nieruchomości inwestycyjnych, w przypadku ktÓrych
w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF
wartość godziwą przyjęto jako ich zakładany koszt. [Zob.:
nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Nieruchomości inwestycyjne
[member]

Element ten oznacza nieruchomości inwestycyjne. Element ten
stanowi również standardową wartość dla osi „Rodzaje nieru
chomości inwestycyjnych”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), przykład:
MSSF 13 paragraf IE60, przykład:
MSSF 13 paragraf 94

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopment

X instant,
debit

Nieruchomości inwestycyjne
w trakcie budowy lub dosto
sowywania

Wartość nieruchomości w trakcie budowy lub dostosowywa
nia, ktÓra ma być w przyszłości użytkowana jako nierucho
mość inwestycyjna. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopmentMember

member

Nieruchomości inwestycyjne
w trakcie budowy lub dosto
sowywania [member]

Element ten oznacza nieruchomości inwestycyjne w trakcie
budowy lub dostosowywania. [Zob.: nieruchomości inwesty
cyjne w trakcie budowy lub dostosowywania]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsingE
quityMethodAbstract

Inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności
[abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Element ten oznacza inwestycje rozliczane zgodnie z metodą
praw własności. [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie z metodą
praw własności]

Referencje

Powszechna praktyka: MSR 36
paragraf 127

InvestmentsAccountedForUsingE
quityMethodMember

member

Inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności
[member]

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicyhol
ders

X instant,
debit

Inwestycje na ryzyko ubezpie Kwota inwestycji względem zobowiązań ubezpieczeniowych,
czonych
w przypadku gdy całość ryzyka ponoszą ubezpieczeni.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych

Kwota inwestycji w jednostkach stowarzyszonych w jedno
stkowym sprawozdaniu finansowym jednostki. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 10

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAccoun
tedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych rozliczane
zgodnie z metodą praw włas
ności

Kwota inwestycji w jednostkach stowarzyszonych rozlicza
nych zgodnie z metodą praw własności. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]; inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstrumen
tsMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncomeAxis

axis

Inwestycje w instrumenty
kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 11 A pkt c)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

InvestmentsInEquityInstrumen
tsMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
Member

member

Inwestycje w instrumenty
kapitałowe wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody [member]

Element ten oznacza inwestycje w instrumenty kapitałowe,
Ujawnianie informacji: MSSF 7
ktÓre jednostka wyznaczyła jako wyceniane według wartości paragraf 11 A pkt c), ujawnianie
godziwej przez inne całkowite dochody. Stanowi on rÓwnież informacji: MSSF 7 paragraf 8 pkt h)
standardową wartość dla osi „Inwestycje w instrumenty kapi
tałowe wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: w wartości godziwej [member]; inne
całkowite dochody]

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Inwestycje we wspÓlnych
przedsięwzięciach

Kwota inwestycji we wspÓlnych przedsięwzięciach w jedno
stkowym sprawozdaniu finansowym jednostki. [Zob.: wspÓlne
przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 10

ifrs-full

InvestmentsInJointVenturesAcco
untedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Inwestycje we wspÓlnych
przedsięwzięciach rozliczane
zgodnie z metodą praw włas
ności

Kwota inwestycji we wspÓlnych przedsięwzięciach rozlicza
nych zgodnie z metodą praw własności. [Zob.: wspólne
przedsięwzięcia [member]; inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Inwestycje w jednostkach
zależnych

Kwota inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym jednostki. [Zob.: jednostki zależne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 10

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoin
tVenturesAndAssociates

X instant,
debit

Inwestycje w jednostkach
zależnych, wspólnych przed
sięwzięciach i jednostkach
stowarzyszonych

Kwota inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych
przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych w jedno
stkowym sprawozdaniu finansowym jednostki [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]; wspÓlne przedsięwzięcia [member];
jednostki zależne [member]; inwestycje w jednostkach zależ
nych]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 10
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoin
tVenturesAndAssociatesAbstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvestmen
tsAccountedForUsingEquity
Method

X instant,
debit

Inwestycje inne niż inwestycje
rozliczane zgodnie z metodą
praw własności

Kwota inwestycji innych niż inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności. [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedAsEx
penseForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

X duration,
debit

Koszty emisji nieujęte jako
koszty w przypadku transakcji
ujętej odrębnie od nabycia
aktywów i przyjęcia zobowi
ązań w ramach połączenia
jednostek

Kwota kosztÓw emisji nieujętych jako koszty w przypadku
transakcji ujętych odrębnie od nabycia aktywów i przyjęcia
zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt m)

ifrs-full

IssuedCapital

X instant,
credit

Wyemitowany kapitał podsta
wowy

Wartość nominalna wyemitowanego kapitału podstawowego.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
e)

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Wyemitowany kapitał podsta
wowy [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący
wyemitowany kapitał podstawowy.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Emisja instrumentÓw zamien
nych

Zmiana w kapitale własnym wynikająca z emisji instru
mentÓw zamiennych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Emisja instrumentÓw kapita
łowych

Zwiększenie kapitału własnego poprzez emisję instrumentów
kapitałowych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d) ppkt (iii)

Inwestycje w jednostkach
zależnych, wspólnych przed
sięwzięciach i jednostkach
stowarzyszonych [abstract]
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

IssuesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
debit

Emisje, wycena wartości
godziwej, aktywa

Zwiększenie wyceny wartości godziwej aktywów wynikające
z emisji tych aktywÓw. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Emisje, wycena wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Zwiększenie wyceny wartości godziwej własnych instru
mentów kapitałowych jednostki wynikające z emisji tych
instrumentÓw kapitałowych. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration,
credit

Emisje, wycena wartości
godziwej, zobowiązania

Zwiększenie wyceny wartości godziwej zobowiązań wyni
kające z emisji tych zobowiązań. [Zob.: w wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800100SubclassificationsO
fAssetsLiabilitiesAndEquities

guidance

Pozycje bardziej szczegÓłowo
opisano w sekcji [800100]
Subkasyfikacje aktywÓw,
zobowiązań i instrumentÓw
kapitałowych

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800200AnalysisOfIncomeAn
dExpense

guidance

Pozycje bardziej szczegÓłowo
opisano w sekcji [800200]
Analiza przychodÓw
i kosztÓw

esef_cor

guidance
ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800300StatementOfCashFlow
sAdditionalDisclosures

Pozycje bardziej szczegÓłowo
opisano w sekcji [800300]
Sprawozdanie z przepływÓw
pieniężnych, dodatkowe ujaw
nienia
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guidance

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800400StatementOfChangesI
nEquityAdditionalDisclosures

Pozycje bardziej szczegÓłowo
opisano w sekcji [800400]
Sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym, dodat
kowe ujawnienia

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegulato
ryDeferralAccountsAbstract

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionFro
mOtherBanks

X instant,
debit

Pozycje w trakcie odbioru
z innych bankÓw.

Kwota pozycji przekazanych z innych bankÓw, ale jeszcze
nieotrzymanych ani nieprzetworzonych przez jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmissionTo
OtherBanks

X instant,
credit

Pozycje w trakcie przekazy
wania do innych bankÓw.

Kwota pozycji przekazanych do innych bankÓw, ktÓrych
banki te jeszcze nie otrzymały ani nie przetworzyły.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Pozycje zobowiązań warunko
wych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j)

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilities
Member

member

Pozycje zobowiązań warunko
wych [member]

Element ten oznacza zagregowane poszczegÓlne pozycje
zobowiązań warunkowych. Stanowi on rÓwnież standardową
wartość dla osi „Pozycje zobowiązań warunkowych”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: zobowi
ązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt j)

Pozycje do przedstawienia
regulacyjnych rozliczeń
międzyokresowych [abstract]
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

JointControlOrSignificantInflu
enceMember

member

Jednostki sprawujące współ
kontrolę nad jednostką lub
mające na nią istotny wpływ
[member]

Element ten oznacza jednostki sprawujące współkontrolę nad
jednostką lub mające na nią istotny wpływ. Współkontrola jest
to określony w umowie podział kontroli nad ustaleniem
umownym, ktÓry występuje tylko wówczas, gdy decyzje
dotyczące istotnej działalności wymagają jednomyślnej zgody
stron sprawujących współkontrolę. Znaczący wpływ jest to
władza pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu
decyzji na temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki,
w ktÓrej dokonano inwestycji, niepolegająca jednak na spra
wowaniu kontroli lub współkontroli nad tą polityką jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19 pkt b)

ifrs-full

JointOperationsAxis

axis

WspÓlne działania [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt c)

ifrs-full

JointOperationsMember

member

WspÓlne działania [member]

Element ten oznacza wspÓlne ustalenia umowne, w ktÓrych
strony sprawujące współkontrolę nad ustaleniem umownym
mają prawa do aktywów, i obowiązki dotyczące zobowiązań,
powiązanych z ustaleniem umownym.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt c)

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

WspÓlne przedsięwzięcia
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt b),
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy, ujawnianie informacji:
MSSF 4 paragraf 39J – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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JointVenturesMember

member

WspÓlne przedsięwzięcia
[member]

Element ten oznacza wspÓlne ustalenia umowne, w ramach
ktÓrych strony sprawujące współkontrolę nad ustaleniem
umownym mają prawa do aktywów netto tego ustalenia.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt b),
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt a) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy, ujawnianie
informacji: MSSF 4 paragraf 39J
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIsVen
turerMember

member

WspÓlne przedsięwzięcia,
w ktÓrych jednostka jest
wspÓlnikiem wspÓlnego
przedsięwzięcia [member]

Element ten oznacza wspÓlne przedsięwzięcia, w ktÓrych
jednostka jest wspÓlnikiem wspÓlnego przedsięwzięcia.
Wspólnik jest stroną wspólnego przedsięwzięcia i sprawuje
wspÓłkontrolę nad tym przedsięwzięciem. [Zob.: wspólne
przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19 pkt e)

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensation

X duration,
debit

Świadczenia dla kluczowego
personelu kierowniczego

Kwota świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego.
[Zob.: kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej
jednostki dominującej [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 17

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationOtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Świadczenia dla kluczowego
personelu kierowniczego,
pozostałe długoterminowe
świadczenia pracownicze

Kwota świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego
w postaci pozostałych długoterminowych świadczeń pracow
niczych. [Zob.: inne długoterminowe świadczenia pracow
nicze; kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej
jednostki dominującej [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 17 pkt c)

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationPostemploymentBenefits

X duration,
debit

Świadczenia dla kluczowego
personelu kierowniczego,
świadczenia po okresie
zatrudnienia

Kwota świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego
w postaci świadczeń po okresie zatrudnienia. [Zob.: kluczowy
personel kierowniczy jednostki bądź jej jednostki dominującej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 17 pkt b)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 766

ifrs-full

▼M1
Nazwa elementu/URI roli

Prefiks

Typ i atrybuty
elementu
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ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationSharebasedPayment

X duration,
debit

Kwota świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego
Świadczenia dla kluczowego
personelu kierowniczego, płat w postaci płatności w formie akcji. [Zob.: kluczowy personel
ności w formie akcji
kierowniczy jednostki bądź jej jednostki dominującej [mem
ber]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationShorttermEmployee
Benefits

X duration,
debit

Świadczenia dla kluczowego
personelu kierowniczego,
krótkoterminowe świadczenia
pracownicze

Kwota świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego
w postaci krÓtkoterminowych świadczeń pracowniczych.
[Zob.: kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej
jednostki dominującej [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 17 pkt a)

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationTerminationBenefits

X duration,
debit

Świadczenia dla kluczowego
personelu kierowniczego,
świadczenia z tytułu
rozwiązania stosunku pracy

Kwota świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego
w postaci świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
[Zob.: koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej jednostki
dominującej [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 17 pkt d)

ifrs-full

KeyManagementPersonnelOfEnti
tyOrParentMember

member

Kluczowy personel kierow
niczy jednostki bądź jej
jednostki dominującej [mem
ber]

Element ten oznacza osoby posiadające uprawnienia i odpo
wiedzialność za planowanie działalności jednostki, kierowanie
tą działalnością i jej kontrolowanie w sposÓb bezpośredni lub
pośredni, w tym każdego dyrektora (wykonawczego lub
innego) tej jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19 pkt f)

ifrs-full

Land

X instant,
debit

Grunty

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących grunty
posiadane przez jednostkę z przeznaczeniem do użytkowania
w ramach działalności operacyjnej. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
a)

ifrs-full

LandAndBuildings

X instant,
debit

Budynki i budowle

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących grunty
i podlegające amortyzacji budynki i podobne obiekty prze
znaczone do użytkowania w ramach działalności operacyjnej.
[Zob.: budynki; grunty; rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
b)

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 17 pkt e)
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ifrs-full

LandAndBuildingsAbstract

Budynki i budowle [abstract]

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Budynki i budowle [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących grunty i podlegające amortyzacji budynki
i podobne obiekty przeznaczone do użytkowania w ramach
działalności operacyjnej. [Zob.: budynki; grunty; rzeczowe
aktywa trwałe]

ifrs-full

LandMember

member

Grunty [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt a)
stanowiących grunty posiadane przez jednostkę z przeznacze
niem do użytkowania w ramach działalności operacyjnej.
[Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAndNotLa
terThanTwentyYearsMember

member

Od piętnastu do dwudziestu lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od pięt
nastu do dwudziestu lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLater
ThanSevenYearsMember

member

Od pięciu do siedmiu lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od pięciu
do siedmiu lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLater
ThanTenYearsMember

member

Od pięciu do dziesięciu lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od pięciu
do dziesięciu lat.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), przykład:
MSSF 7 paragraf B11, przykład:
MSSF 7 paragraf IG31 A

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt b)
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LaterThanFiveYearsMember

member

Powyżej pięciu lat [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący powyżej
pięciu lat.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 97, ujawnianie informacji:
MSSF 16 paragraf 94, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 132
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf B35 pkt g), przykład:
MSSF 7 paragraf B11, przykład:
MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanFourMonthsMember

member

Powyżej czterech miesięcy
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący powyżej
czterech miesięcy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNotLater member
ThanFiveYearsMember

Od czterech do pięciu lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od czterech
do pięciu lat.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 16 paragraf 97,
ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 132 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanSixMonthsMember

member

Od jednego miesiąca do
sześciu miesięcy [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od jednego
miesiąca do sześciu miesięcy.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanThreeMonthsMember

member

Od jednego miesiąca do trzech
miesięcy [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od jednego
miesiąca do trzech miesięcy.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11
pkt b), przykład: MSSF 7 paragraf
B35 pkt b), przykład: MSSF 7
paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanTwoMonthsMember

member

Od jednego miesiąca do
dwóch miesięcy [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od jednego
miesiąca do dwóch miesięcy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), przykład:
MSSF 7 paragraf IG20D, przykład:
MSSF 7 paragraf 35N, powszechna
praktyka: MSSF 7 paragraf 37 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021
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LaterThanOneYearAndNotLater
ThanFiveYearsMember

member

Od roku do pięciu lat [mem
ber]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od roku do
pięciu lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11
pkt d), przykład: MSSF 7 paragraf
IG31 A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLater
ThanThreeYearsMember

member

Od jednego roku do trzech lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od roku do
trzech lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B35
pkt e), przykład: MSSF 7 paragraf
B11, przykład: MSSF 7 paragraf
IG31 A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLater
ThanTwoYearsMember

member

Od jednego roku do dwÓch lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od roku do
dwóch lat.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 16 paragraf 97,
ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 132 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

Powyżej jednego roku [mem
ber]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący powyżej
jednego roku.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 61 pkt b), przykład: MSSF
7 paragraf IG28 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf 37 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNotLa
terThanTenYearsMember

member

Od siedmiu do dziesięciu lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od siedmiu
do dziesięciu lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNotLa
terThanOneYearMember

member

Od sześciu miesięcy do
jednego roku [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od sześciu
miesięcy do jednego roku.

Przykład: MSSF 7 paragraf B35
pkt d), przykład: MSSF 7 paragraf
B11, przykład: MSSF 7 paragraf
IG28 pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 37 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf IG31 A
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Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LaterThanSixMonthsMember

member

Powyżej sześciu miesięcy
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący powyżej
sześciu miesięcy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNotLater
ThanFifteenYearsMember

member

Od dziesięciu do piętnastu lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od dzie
sięciu do piętnastu lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanTenYearsMember

member

Powyżej dziesięciu lat [mem
ber]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący powyżej
dziesięciu lat.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), przykład:
MSSF 7 paragraf B11, przykład:
MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanFourMonthsMember

member

Od trzech do czterech
miesięcy [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od trzech
do czterech miesięcy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Od trzech miesięcy do jednego
roku [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od trzech
miesięcy do jednego roku.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11
pkt c)

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Od trzech do sześciu miesięcy
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od trzech
do sześciu miesięcy.

Przykład: MSSF 7 paragraf B35
pkt c), przykład: MSSF 7 paragraf
B11, przykład: MSSF 7 paragraf
IG28 pkt b) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 37 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMember

member

Powyżej trzech miesięcy
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący powyżej
trzech miesięcy.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20D,
przykład: MSSF 7 paragraf 35N,
powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LaterThanThreeYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Od trzech do pięciu lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od trzech
do pięciu lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B35
pkt f), przykład: MSSF 7 paragraf
B11, przykład: MSSF 7 paragraf
IG31 A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNotLa
terThanFourYearsMember

member

Od trzech do czterech lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od trzech
do czterech lat.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 16 paragraf 97,
ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 132 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsMember

member

Powyżej trzech lat [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący powyżej
trzech lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAndNot
LaterThanTwentyfiveYear
sMember

member

Od dwudziestu do dwudziestu
pięciu lat [member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od
dwudziestu do dwudziestu pięciu lat.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAndNotLa
terThanThreeMonthsMember

member

Od dwÓch do trzech miesięcy
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od dwóch
do trzech miesięcy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), przykład:
MSSF 7 paragraf IG20D, przykład:
MSSF 7 paragraf 35N, powszechna
praktyka: MSSF 7 paragraf 37 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNotLater member
ThanFiveYearsMember

Od dwÓch do pięciu lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od dwóch
do pięciu lat.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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Typ i atrybuty
elementu

LaterThanTwoYearsAndNotLater member
ThanThreeYearsMember

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShortter
mLeasesForWhichRecognitionE
xemptionHasBeenUsed

ifrs-full

Etykieta dokumentacji

Referencje

Od dwÓch do trzech lat
[member]

Element ten oznacza przedział czasowy wynoszący od dwóch
do trzech lat.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 16 paragraf 97,
ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 132 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

X instant,
credit

Zobowiązania leasingowe
dotyczące leasingów krótko
terminowych, w odniesieniu
do ktÓrych zastosowano
wyłączenie ujmowania

Kwota zobowiązań leasingowych dotyczących leasingów
krótkoterminowych ujmowanych zgodnie z paragrafem 6
MSSF 16. Leasing krÓtkoterminowy to leasing, ktÓry w dacie
rozpoczęcia ma okres leasingu nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Umowa leasingowa, w ktÓrej przewidziano możliwość
zakupu, nie jest leasingiem krótkoterminowym.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 55

LeaseholdImprovementsMember

member

Inwestycje w przedmiot
leasingu [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących inwestycje w aktywa posiadane w ramach
umowy leasingowej.

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

LeaseLiabilities

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu
leasingu

Kwota zobowiązań związanych z leasingami jednostki.
Leasing to umowa lub część umowy, w ktÓrej przekazuje się
prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów przez
dany okres w zamian za wynagrodzenie.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 47 pkt b)

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

Zobowiązania z tytułu
leasingu [abstract]
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LeaseLiabilitiesMember

member

Zobowiązania z tytułu
leasingu [member]

Element ten oznacza zobowiązania z tytułu leasingu. [Zob.:
zobowiązania z tytułu leasingu]

Przykład: MSR 7 C Uzgodnienie
zobowiązań wynikających
z działalności finansowej, przykład:
MSR 7 paragraf 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Należności leasingowe [mem
ber]

Element ten oznacza należności związane z leasingami.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie: MSSF 7 paragraf 35M
pkt b) ppkt (iii), przykład: MSSF 7
paragraf 35N

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedPartyTran
sactions

X duration

Zawieranie umÓw leasingo
wych jako leasingobiorca,
transakcje z podmiotami
powiązanymi

Liczba umÓw leasingowych, w ktÓrych podmiotem był
leasingobiorca w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
[Zob.: podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt d)

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedPartyTran
sactions

X duration

Zawieranie umÓw leasingo
wych jako leasingodawca,
transakcje z podmiotami
powiązanymi

Liczba umÓw leasingowych, w ktÓrych podmiotem był
leasingodawca w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
[Zob.: podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt d)

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Forma prawna jednostki

Informacje dotyczące struktury prawnej, zgodnie z ktÓrą
działa jednostka.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt a)

ifrs-full

LegalProceedingsContingentLiabi member
lityMember

Zobowiązania warunkowe
z tytułu postępowań sądowych
[member]

Element ten oznacza zobowiązanie warunkowe z tytułu
postępowań sądowych. [Zob.: zobowiązania warunkowe
[member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 88

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

Rezerwa na postępowania
sądowe

Kwota rezerwy na postępowania sądowe. [Zob.: inne rezerwy]

Przykład: MSR 37, przykład 10
Sprawa sądowa, przykład: MSR 37
paragraf 87

X instant,
credit
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionAb
stract

ifrs-full

LegalProceedingsProvision
Member

member

Rezerwa na postępowania
sądowe [member]

Element ten oznacza rezerwę na postępowania sądowe. [Zob.:
inne rezerwy [member]]

Przykład: MSR 37, przykład 10
Sprawa sądowa, przykład: MSR 37
paragraf 87

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEntity

text

Długość okresu trwania
jednostki o ograniczonym
czasie trwania

Informacja na temat długości okresu trwania jednostki
w przypadku jednostki o ograniczonym czasie trwania.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt d)

ifrs-full

Level1OfFairValueHierarchy
Member

member

Poziom 1 hierarchii wartości
godziwej [member]

Element ten oznacza kategorię hierarchii wartości godziwej,
w ktÓrej dane wejściowe do technik wyceny są notowanymi
(nieskorygowanymi) cenami identycznych aktywów lub zobo
wiązań na aktywnych rynkach, do ktÓrych jednostka może
mieć dostęp w dniu wyceny.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 142, ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt b)

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHierar
chyMember

member

Poziomy 2 i 3 hierarchii
wartości godziwej [member]

Element ten oznacza łącznie kategorie poziomu 2 i poziomu 3
hierarchii wartości godziwej. [Zob.: poziom 2 hierarchii
wartości godziwej [member]; poziom 3 hierarchii wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 142

ifrs-full

Level2OfFairValueHierarchy
Member

member

Poziom 2 hierarchii wartości
godziwej [member]

Element ten oznacza kategorię hierarchii wartości godziwej,
w ktÓrej dane wejściowe do technik wyceny są danymi
wejściowymi innymi niż ceny notowane uwzględnione na
poziomie 1, ktÓre są obserwowalne dla składnika aktywów lub
zobowiązania w sposÓb bezpośredni albo pośredni.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt b)

Rezerwa na postępowania
sądowe [abstract]
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Referencje

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt b)

Level3OfFairValueHierarchy
Member

member

Poziom 3 hierarchii wartości
godziwej [member]

Element ten oznacza kategorię hierarchii wartości godziwej,
w ktÓrej dane wejściowe do technik wyceny są nieobserwo
walnymi danymi wejściowymi dotyczącymi składnika
aktywów lub zobowiązania. Nieobserwowalne dane wejściowe
to dane wejściowe, w przypadku ktÓrych nie ma dostępnych
danych rynkowych i ktÓre opracowuje się przy użyciu
najlepszych dostępnych informacji na temat założeń, które
przyjęliby uczestnicy rynku na potrzeby kalkulacji ceny
składnika aktywów lub zobowiązania.

ifrs-full

LevelOfParticipationOfEntity
ComparedWithOtherParticipatin
gEntities

X.XX
instant

Poziom uczestnictwa jednostki
w porÓwnaniu z innymi
uczestniczącymi jednostkami

Opis wskazania poziomu uczestnictwa jednostki w programie Ujawnianie informacji: MSR 19
określonych świadczeń w porÓwnaniu z innymi uczestnicz
paragraf 148 pkt d) ppkt (v)
ącymi jednostkami. Przykłady wskaźników, które mogą
zapewnić takie wskazanie, obejmują udział jednostki w całko
witych składkach na rzecz programu lub udział jednostki
w całkowitej liczbie aktywnych członkÓw, członkÓw, ktÓrzy
przeszli na emeryturę, oraz byłych członków uprawnionych do
świadczeń, jeżeli takie informacje są dostępne. [Zob.:
programy określonych świadczeń [member]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX
instant

Poziom indeksu cen

Wartość poziomu ogólnego indeksu cen wykorzystywanego do
przekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finan
sowym jednostki, ktÓrej waluta funkcjonalna jest walutą
gospodarki hiperinflacyjnej.

Ujawnianie informacji: MSR 29
paragraf 39 pkt c)

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFinan
cialStatements

text

Poziom zaokrągleń stosowany
w sprawozdaniach finanso
wych

Informacje na temat poziomu zaokrągleń stosowanego przy
prezentacji kwot w sprawozdaniach finansowych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 51 pkt e)

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyAxis

axis

Poziomy hierarchii wartości
godziwej [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 142, ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt b)
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Nazwa elementu/URI roli

Liabilities

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Zobowiązania

Etykieta dokumentacji

Data wygaśnięcia: 01.01.2020: Kwota obecnych, wynikających
ze zdarzeń przeszłych zobowiązań jednostki, których wypeł
nienie – jak się oczekuje – spowoduje wypływ z jednostki
środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
Wejście w życie: 01.01.2020 Kwota obecnych zobowiązań
jednostki do przeniesienia zasobów gospodarczych w wyniku
zdarzeń przeszłych. Zasób gospodarczy to prawo, ktÓre może
przynieść korzyści gospodarcze.

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 55, ujawnianie informacji:
MSSF 13 paragraf 93 pkt a),
ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 13 paragraf 93
pkt e), ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 28 pkt d),
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23

LiabilitiesAbstract

Zobowiązania [abstract]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
Resources

X instant,
credit

Zobowiązania powstałe
w związku z poszukiwaniem
i oceną zasobów mineralnych

Kwota zobowiązań powstałych w związku z poszukiwaniem
zasobÓw mineralnych, w tym minerałÓw, ropy naftowej, gazu
ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobÓw, po
tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszu
kiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną
wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów
mineralnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 24 pkt b)

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivities

X instant,
credit

Zobowiązania wynikające
z działalności finansowej

Kwota zobowiązań, w przypadku ktÓrych przepływy
pieniężne zostały zaklasyfikowane, lub przyszłe przepływy
pieniężne zostaną zaklasyfikowane, w sprawozdaniu z prze
pływÓw pieniężnych jako przepływy pieniężne z działalności
finansowej. [Zob.: przepływy pieniężne z działalności finan
sowej (wykorzystane w działalności finansowej); zobowiąza
nia]

Przykład: MSR 7 paragraf 44D

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesAxis

axis

Zobowiązania wynikające
z działalności finansowej
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSR 7 paragraf 44D
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesMember

member

Zobowiązania wynikające
z działalności finansowej
[member]

Element ten oznacza zobowiązania wynikających z działal
ności finansowej. Stanowi on również standardową wartość dla
osi „Zobowiązania wynikające z działalności finansowej”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.:
zobowiązania wynikające z działalności finansowej]

Przykład: MSR 7 paragraf 44D

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
credit

Zobowiązania wynikające
z wystawionych umÓw ubez
pieczenia i umÓw reasekuracji

Kwota zobowiązań wynikających z wystawionych umÓw
ubezpieczenia i umÓw reasekuracji. [Zob.: rodzaje umÓw
ubezpieczeniowych [member]]

Przykład: MSR 1 paragraf 55 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021, przykład:
MSSF 4 paragraf IG20 pkt a) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf IG37
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Zobowiązania wobec banków
centralnych

Kwota zobowiązań wobec banków centralnych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaim
sMember

member

Zobowiązania z tytułu należ
nych odszkodowań [member]

Element ten oznacza spoczywający na jednostce obowiązek
zbadania i wypłacenia uzasadnionych odszkodowań z tytułu
zdarzeń objętych ubezpieczeniem, które już wystąpiły, w tym
zdarzeń, które wystąpiły, ale w odniesieniu do ktÓrych nie
zgłoszono roszczeń, oraz innych poniesionych kosztów
ubezpieczenia.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu należ
nych odszkodowań wynikające
z umÓw objętych zakresem
MSSF 17

Kwota zobowiązań z tytułu należnych odszkodowań wynikaj Ujawnianie informacji: MSSF 17
ących z umÓw objętych zakresem MSSF 17. [Zob.: Zobowi paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021
ązania z tytułu należnych odszkodowań [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu trans
akcji płatności w formie akcji

Kwota zobowiązań powstałych w wyniku transakcji płatności
w formie akcji. Transakcje płatności w formie akcji to trans
akcje, w ktÓrych jednostka: a) otrzymuje dobra lub usługi od
dostawcy tych dÓbr lub usług (w tym pracownika) na
podstawie umowy dotyczącej płatności w formie akcji; lub b)
zaciąga zobowiązanie do rozliczenia transakcji z dostawcą na
podstawie umowy dotyczącej płatności w formie akcji,
podczas gdy inna jednostka należąca do grupy kapitałowej
otrzymuje dobra lub usługi. [Zob.: umowa dotycząca płatności
w formie akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 51 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

Zobowiązania wchodzące
w skład grup przeznaczonych
do sprzedaży, zaklasyfikowa
nych jako utrzymywane
z przeznaczeniem do sprze
daży

Kwota zobowiązań wchodzących w skład grup przeznaczo
nych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane
z przeznaczeniem do sprzedaży. [Zob.: zobowiązania; grupy
do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt p), ujawnianie
informacji: MSSF 5 paragraf 38

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Zaciągnięte zobowiązania

Wartość godziwa na dzień przejęcia zaciągniętych zobowiązań
(np. zobowiązań dotyczących zapłaty warunkowej) jako
zapłaty przekazanej w ramach połączenia jednostek. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt f) ppkt (iii)

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusines
sesAcquiredOrDisposed2013

X duration,
credit

Zobowiązania w jednostkach
zależnych lub przedsięwzię
ciach przejętych lub zbytych

Kwota zobowiązań w jednostkach zależnych lub innych
przedsięwzięciach, nad którymi objęto lub utracono kontrolę.
[Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 40 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LiabilitiesMeasuredAtFairVa
lueAndIssuedWithInseparableT
hirdpartyCreditEnhancementAxis

axis

Zobowiązania wycenione
według wartości godziwej
i wyemitowane przy nieroze
rwalnym wsparciu jakości
kredytowej przez stronę trzecią
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 98

ifrs-full

LiabilitiesMeasuredAtFairVa
lueAndIssuedWithInseparableT
hirdpartyCreditEnhancemen
tMember

member

Zobowiązania wycenione
według wartości godziwej
i wyemitowane przy nieroze
rwalnym wsparciu jakości
kredytowej przez stronę trzecią
[member]

Element ten oznacza zobowiązania wycenione według wartości
godziwej i wyemitowane przy nierozerwalnym wsparciu
jakości kredytowej przez stronę trzecią. Stanowi on również
standardową wartość dla osi „Zobowiązania wycenione według
wartości godziwej i wyemitowane przy nierozerwalnym
wsparciu jakości kredytowej przez stronę trzecią”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: zobowiązania;
w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 98

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Zobowiązania [member]

Data wygaśnięcia: 01.01.2020: Element ten oznacza obecne,
wynikające ze zdarzeń przeszłych zobowiązania jednostki,
których wypełnienie – jak się oczekuje – spowoduje wypływ
z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekono
miczne. Stanowi on również standardową wartość dla osi
„Klasy zobowiązań”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: zobowiązania]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93

Wejście w życie: 01.01.2020 Element ten oznacza kwotę
obecnych zobowiązań jednostki do przeniesienia zasobów
gospodarczych w wyniku zdarzeń przeszłych. Zasób gospo
darczy to prawo, które może przynieść korzyści gospodarcze.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Klasy
zobowiązań”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzysty
wany. [Zob.: zobowiązania]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LiabilitiesOrComponentsOfEqui
tyRelatingToDiscretionaryPartici
pationFeatures

X instant,
credit

Zobowiązania lub składniki
kapitału własnego związane
z uznaniowymi udziałami
w zyskach

Kwota zobowiązań lub składników kapitału własnego związa
nych z uznaniowymi udziałami w zyskach. Uznaniowe udziały
w zyskach to prawa wynikające z umowy, polegające na
otrzymaniu dodatkowych świadczeń obok świadczeń gwaran
towanych: a) które mogą stanowić znaczną część sumy
świadczeń wynikających z umowy; b) ktÓrych wysokość lub
termin płatności zależą, w myśl umowy, od uznania wystawcy;
oraz c) ktÓre zgodnie z umową opierają się na: (i) wynikach
określonej puli umów lub określonego rodzaju umowy; (ii)
zrealizowanych lub niezrealizowanych zyskach inwestycyjnych
z danej puli aktywÓw posiadanych przez wystawcę umowy;
lub (iii) zysku lub stracie spÓłki, funduszu lub innej jednostki
wystawiającej umowę.

Przykład: MSSF 4 paragraf IG22
pkt f) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuarialPre
sentValueOfPromisedRetiremen
tBenefits

X instant,
credit

Zobowiązania inne niż aktua
rialna wartość bieżąca przy
rzeczonych świadczeń emery
talnych

Kwota zobowiązań innych niż aktuarialna wartość bieżąca
przyrzeczonych świadczeń emerytalnych w programach
świadczeń emerytalnych. [Zob.: aktuarialna wartość bieżąca
przyrzeczonych świadczeń emerytalnych]

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt a) ppkt (v)

ifrs-full

LiabilitiesRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelationToS
tructuredEntities

X instant,
credit

Zobowiązania ujmowane
w sprawozdaniach finanso
wych jednostki dotyczące
jednostek strukturyzowanych

Wartość zobowiązań ujmowanych w sprawozdaniach finanso Ujawnianie informacji: MSSF 12
wych jednostki dotyczących jej udziałów w jednostkach
paragraf 29 pkt a)
strukturyzowanych. [Zob.: zobowiązania; jednostki struktury
zowane niepodlegające konsolidacji [member]]

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecauseInsu
rerIssuesOrFulfilsObligationsAri
singFromContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeInves
tmentContracts

X instant,
credit

Zobowiązania, które powstają
w związku z emisją lub
wypełnianiem przez ubezpie
czyciela zobowiązań wynikaj
ących z umÓw objętych
zakresem MSSF 4 oraz umów
inwestycyjnych niebędących
instrumentami pochodnymi

Kwota zobowiązań, które powstają w związku z emisją lub
wypełnianiem przez ubezpieczyciela zobowiązań wynikających
z umÓw objętych zakresem MSSF 4 oraz umów inwestycyj
nych niebędących instrumentami pochodnymi.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Podana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwota
zobowiązań grupy, do których odnoszą się znaczące ograni
czenia (np. ustawowe, umowne i regulacyjne) możliwości
jednostki w zakresie rozliczania zobowiązań grupy.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 13 pkt c)

LiabilitiesToWhichSignificantRes X instant,
trictionsApply
credit

Zobowiązania, do których
odnoszą się znaczące ograni
czenia

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsuranceContrac
tsAndReinsuranceContractsIssu
edAbstract

Zobowiązania wynikające
z wystawionych umÓw ubez
pieczenia i umÓw reasekuracji
[abstract]

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWithinNex
tFinancialYear

X instant,
credit

Zobowiązania, co do których
istnieje znaczące ryzyko istot
nych korekt w trakcie kolej
nego roku obrotowego

Kwota zobowiązań, co do których istnieją założenia dotyczące
znaczącego ryzyka spowodowania istotnych korekt wartości
tych zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 125 pkt b)

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBenefit
Plans

X instant,
credit

Zobowiązanie (składnik akty
wów) netto z tytułu określo
nych świadczeń

Kwota niedoborÓw lub nadwyżek w programie określonych
świadczeń skorygowanych o wszelkie skutki ograniczenia
wysokości składnika aktywów netto z tytułu określonych
świadczeń do pułapu aktywów. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt a)

ifrs-full

LicenceFeeIncome

X duration,
credit

PrzychÓd z opłaty licencyjnej

Kwota przychodÓw wynikających z opłat licencyjnych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LicencesAndFranchises

X instant,
debit

Licencje i franchising

Kwota wartości niematerialnych stanowiących prawo do
stosowania określonych wartości niematerialnych należących
do innej jednostki oraz prawo do prowadzenia działalności
z wykorzystaniem nazwy, towarÓw handlowych, usług,
metod, wsparcia w zakresie promocji, marketingu i dostaw
zapewnianych przez inną jednostkę. [Zob.: wartości niemate
rialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt d)

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMember

member

Licencje i franchising [mem
ber]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt d)
wiących prawo do stosowania określonych wartości niemate
rialnych należących do innej jednostki oraz prawo do prowa
dzenia działalności z wykorzystaniem nazwy, towarÓw hand
lowych, usług, metod, wsparcia w zakresie promocji, marke
tingu i dostaw zapewnianych przez inną jednostkę. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

ifrs-full

LicencesMember

member

Licencje [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących prawo do stosowania określonych wartości niemate
rialnych należących do innej jednostki. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMember

member

Umowy ubezpieczenia na
życie [member]

Element ten oznacza umowy ubezpieczenia na życie. [Zob.:
rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLosses
Member

member

Oczekiwane straty kredytowe
w całym okresie życia [mem
ber]

Element ten oznacza oczekiwane straty kredytowe wynikające
ze wszystkich ewentualnych zdarzeń niewykonania zobowi
ązania w całym oczekiwanym okresie życia instrumentu
finansowego. [Zob.: rodzaj wyceny oczekiwanych strat
kredytowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M
pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LimitationsThatMayResultInInfor text
mationNotFullyReflectingFairVa
lueOfAssetsAndLiabilitiesIn
volved

ifrs-full

LineItemsIncludingAmortisatio
nOfIntangibleAssetsIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

esef_cor

LineItemsNotDimensionallyQuali table
fied

Pozycje, ktÓrych nie
określono za pomocą wymiaru

ifrs-full

text
LineItemsOfRecognisedAsset
sAndLiabilitiesRepresentingConti
nuingInvolvementInDerecognised
FinancialAssets

Opis pozycji ujętych aktywÓw
i zobowiązań stanowiących
utrzymane zaangażowanie
w wyłączonych aktywach
finansowych

Ujawnianie informacji: MSSF 7
Opis pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
w ktÓrych ujęte są wartości bilansowe aktywów i zobowiązań paragraf 42E pkt a)
stanowiących utrzymane zaangażowanie jednostki w wyłączo
nych aktywach finansowych. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

Ryzyko płynności [member]

Element ten oznacza ryzyko wystąpienia trudności w wypeł
nieniu przez jednostkę obowiązków wynikających z zobowi
ązań finansowych, których rozliczenie następuje poprzez
dostarczenie środków pieniężnych lub innego rodzaju aktywów
finansowych. [Zob.: aktywa finansowe; zobowiązania finan
sowe]

text

member

Opis celu stosowanej metody
oraz ograniczeń, w związku
z ktÓrymi informacje mogą
nie odzwierciedlać w pełni
wartości godziwej zaangażo
wanych aktywów i zobowi
ązań.

Opis celu stosowanej metody oraz ograniczeń, w związku
z ktÓrymi informacje mogą nie odzwierciedlać w pełni
wartości godziwej zaangażowanych aktywów i zobowiązań,
przy sporządzaniu analizy wrażliwości odzwierciedlającej
zależności między zmiennymi ryzyka.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 41 pkt b)

Opis pozycji w sprawozdaniu
z całkowitych dochodÓw,
w ktÓrej zawarto amortyzację
wartości niematerialnych.

Opis pozycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw,
w ktÓrej zawarto amortyzację wartości niematerialnych. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy; kwota
umorzenia i amortyzacji]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt d)

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 32
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LivingAnimalsMember

member

Zwierzęta hodowlane [mem
ber]

Element ten oznacza zwierzęta hodowlane.

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Zobowiązania do udzielenia
pożyczki [member]

Element ten oznacza uprawdopodobnione przyszłe zobowi
ązania do udzielenia kredytu na ustalonych wcześniej
warunkach.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B8E, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusinessCombi
nationMember

member

Pożyczki nabyte w ramach
połączenia jednostek [member]

Element ten oznacza pożyczki nabyte w ramach połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Przykład: MSSF 3 paragraf B64
pkt h)

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Pożyczki i zaliczki dla
bankÓw

Kwota pożyczek i zaliczek, ktÓre jednostka udzieliła bankom.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCustomers

X instant,
debit

Pożyczki i zaliczki dla
klientÓw

Kwota pożyczek i zaliczek, ktÓre jednostka udzieliła klientom.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

LoansAndReceivables

X instant,
debit

Pożyczki i należności

Kwota aktywÓw finansowych niebędących instrumentami
Ujawnianie informacji: MSSF 7
pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płat paragraf 8 pkt c) – data
nościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku, innych wygaśnięcia: 01.01.2021
niż: a) aktywa finansowe, ktÓre jednostka zamierza sprzedać
natychmiast lub w bliskim terminie, ktÓre kwalifikuje się jako
przeznaczone do obrotu, i te, które przy początkowym ujęciu
zostały wyznaczone przez jednostkę jako wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy; b) aktywa
finansowe wyznaczone przez jednostkę przy początkowym
ujęciu jako dostępne do sprzedaży; lub c) aktywa finansowe,
których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty
inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie
jakości kredytowej, które kwalifikuje się jako dostępne do
sprzedaży. Nabyte udziały w portfelu aktywÓw niebędących
pożyczkami ani należnościami (np. udziały w funduszach
powierniczych lub podobnych) nie są pożyczkami ani należ
nościami. [Zob.: pochodne aktywa finansowe]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LoansAndReceivablesCategory
Member

member

Pożyczki i należności, kate
goria [member]

Element ten oznacza kategorię aktywów finansowych
dotyczącą pożyczek i należności. [Zob.: pożyczki i należności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhichPer
mittedLenderToDemandAccelera
tedRepayment

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu poży
czek w przypadku naruszenia,
ktÓre uprawnia pożyczko
dawcę do żądania wcześnie
jszej spłaty

Kwota zobowiązania z tytułu pożyczek w przypadku naru
szenia warunkÓw, ktÓre uprawnia pożyczkodawcę do żądania
wcześniejszej spłaty.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 19

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu poży
czek, w odniesieniu do
ktÓrych nie wywiązano się
z płatności

Kwota zobowiązania z tytułu pożyczek, w odniesieniu do
ktÓrych nie wywiązano się z płatności.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 18 pkt b)

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Otrzymane pożyczki

Kwota otrzymanych pożyczek.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Pożyczki na rzecz rządu

Kwota pożyczek udzielonych przez jednostkę rządowi.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Pożyczki na rzecz rządu
[member]

Element ten oznacza pożyczki udzielone rządowi.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Długoterminowa część poży
czek długoterminowych

Długoterminowa część pożyczek długoterminowych. [Zob.:
pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LongtermBorrowingsMember

member

Pożyczki długoterminowe
[member]

Element ten oznacza pożyczki długoterminowe. [Zob.:
pożyczki]

Przykład: MSR 7 C Uzgodnienie
zobowiązań wynikających
z działalności finansowej, przykład:
MSR 7 paragraf 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Umowy długoterminowe
[member]

Element ten oznacza umowy długoterminowe zawarte z klien Przykład: MSSF 15 paragraf B89
tami.
pkt e)

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Depozyty długoterminowe

Kwota depozytÓw długoterminowych posiadanych przez
jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

LongtermLegalProceedingsProvi
sion

X instant,
credit

Rezerwa długoterminowa na
postępowania sądowe

Kwota rezerwy długoterminowej na postępowania sądowe.
[Zob.: rezerwa na postępowania sądowe]

Przykład: MSR 37, przykład 10
Sprawa sądowa, przykład: MSR 37
paragraf 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOtherPro
visions

X instant,
credit

RÓżne inne rezerwy długoter Kwota rÓżnych innych rezerw długoterminowych. [Zob.:
minowe
różne inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt d)

ifrs-full

LongtermOnerousContractsProvi
sion

X instant,
credit

Rezerwa długoterminowa na
umowy rodzące obciążenia

Kwota rezerwy długoterminowej na umowy rodzące obciąże
nia. [Zob.: rezerwa na umowy rodzące obciążenia]

Przykład: MSR 37 paragraf 66

ifrs-full

LongtermProvisionForDecommis
sioningRestorationAndRehabilita
tionCosts

X instant,
credit

Rezerwa długoterminowa na
koszty likwidacji, rekultywacji
oraz na koszty naprawy
środowiska

Kwota rezerwy długoterminowej na koszty likwidacji, rekul
tywacji oraz na koszty naprawy środowiska. [Zob.: rezerwa na
koszty likwidacji, rekultywacji oraz na koszty naprawy
środowiska]

Przykład: MSR 37 D przykłady:
Ujawnianie informacji, przykład:
MSR 37 paragraf 87

ifrs-full

LongtermRestructuringProvision

X instant,
credit

Rezerwa długoterminowa na
restrukturyzację

Kwota rezerwy długoterminowej na restrukturyzację. [Zob.:
rezerwa na restrukturyzację]

Przykład: MSR 37 paragraf 70
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LongtermWarrantyProvision

X instant,
credit

Rezerwa długoterminowa na
gwarancje

Kwota rezerwy długoterminowej na gwarancję. [Zob.: rezerwa
na gwarancje]

ifrs-full

LossComponentMember

member

Składnik straty [member]

Element ten oznacza składnik straty w ramach zobowiązania Ujawnianie informacji: MSSF 17
wynikającego z pozostałej ochrony ubezpieczeniowej.
paragraf 100 pkt b) – wejście
Jednostka określa (lub zwiększa) składnik straty w ramach
w życie: 01.01.2021
zobowiązania wynikającego z pozostałej ochrony ubezpiecze
niowej w odniesieniu do grupy rodzącej obciążenia, przedsta
wiając straty ujęte z zastosowaniem paragrafÓw 47–48 MSSF
17. Składnik straty określa kwoty, które są prezentowane
w wyniku finansowym jako odwrÓcenie strat na grupach
rodzących obciążenia, i w związku z tym są wyłączone
z ustalania przychodÓw z działalności ubezpieczeniowej.
[Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]; zobowiązania lub
aktywa netto z tytułu pozostałej ochrony ubezpieczeniowej,
z wyłączeniem składnika straty [member]]

ifrs-full

LossesArisingFromDerecognitio
nOfFinancialAssetsMeasuredAtA
mortisedCost

X duration,
debit

Straty wynikające z zaprzes
tania ujmowania aktywÓw
finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie

Strata ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw wyni
kająca z zaprzestania ujmowania aktywÓw finansowych
wycenianych w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToInte
restsInStructuredEntities

X duration,
debit

Kwota strat poniesionych przez jednostkę w odniesieniu do jej
Straty poniesione w odnie
sieniu do udziałÓw w jednost udziałÓw w jednostkach strukturyzowanych. [Zob.: jednostki
strukturyzowane niepodlegające konsolidacji [member]]
kach strukturyzowanych

Przykład: MSSF 12 paragraf B26
pkt b)

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValueOf
Derivatives

X duration,
debit

Straty z tytułu zmiany
wartości godziwej instru
mentów pochodnych

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

Straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentów
pochodnych ujęte w wyniku finansowym. [Zob.: instrumenty
pochodne [member]]

Przykład: MSR 37, przykład 1
Gwarancje, przykład: MSR 37
paragraf 87

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 A
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

LossesOnDisposalsOfInvestmen
tProperties

X duration,
debit

Straty z tytułu zbycia nieru
chomości inwestycyjnych

Straty z tytułu zbycia nieruchomości inwestycyjnych. [Zob.:
nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvestments

X duration,
debit

Straty z tytułu zbycia inwe
stycji

Straty z tytułu zbycia inwestycji.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt d)

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncurren
tAssets

X duration,
debit

Straty z tytułu zbycia
aktywÓw trwałych

Straty z tytułu zbycia aktywÓw trwałych. [Zob.: aktywa trwałe
(długoterminowe)]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Straty z tytułu zbycia rzeczo
wych aktywÓw trwałych

Straty z tytułu zbycia rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt c)

ifrs-full

LossesOnLitigationSettlements

X duration,
debit

Straty wynikające z rozliczeń
z tytułu spraw sądowych

Straty wynikające z rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt f)

ifrs-full

LTELicencesMember

member

Licencje LTE [member]

Element ten oznacza licencje typu „Long Term
Evolution” (LTE). [Zob.: licencje i franchising]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

Machinery

X instant,
debit

Maszyny

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących długo
trwałe maszyny podlegające amortyzacji wykorzystywane
w działalności. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
c)
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

MachineryMember

member

Maszyny [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących długotrwałe maszyny podlegające amortyzacji
wykorzystywane w działalności. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt c)

ifrs-full

MajorBusinessCombination
Member

member

Istotne połączenie jednostek
gospodarczych [member]

Element ten oznacza istotne połączenie jednostek gospodar
czych [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt a)

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxExpen
seIncomeAbstract

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

GłÓwni klienci [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 34

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Klienci [member]

Element ten oznacza klientÓw. Stanowi on rÓwnież standar
dową wartość dla osi „Główni klienci”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 34

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransaction
sMember

member

Znaczące transakcje dotyczące
akcji zwykłych [member]

Element ten oznacza znaczące transakcje dotyczące akcji
zwykłych. [Zob.: akcje zwykłe [member]]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt f)

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMember

member

Znaczące zakupy aktywów
[member]

Element ten oznacza znaczące zakupy aktywów.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt c)

GłÓwne składniki obciążenia
podatkowego (przychodu
podatkowego) [abstract]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 790

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Wniosek kierownictwa
dotyczący rzetelnej prezentacji
jako konsekwencja odstępstwa

Wniosek kierownictwa, zgodnie z ktÓrym sprawozdanie
finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową jednostki,
wyniki finansowe i przepływy pieniężne, w przypadku gdy
jednostka dokonała odstępstwa od stosowania wymogu
zawartego w MSSF.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 20 pkt a)

ManagementConclusionOnFair
PresentationAsConsequenceOfDe
parture

ifrs-full

MandatoryReserveDepositsAtCen X instant,
tralBanks
debit

Obowiązkowe depozyty
rezerw w bankach centralnych

Kwota rezerwy zgromadzonej na rachunku depozytowym
w banku centralnym w celu spełnienia wymogÓw regulacyj
nych dotyczących rezerwy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

MarketApproachMember

member

Podejście rynkowe [member]

Element ten oznacza technikę wyceny wykorzystującą ceny
i inne odpowiednie informacje generowane przez transakcje
rynkowe dotyczące identycznych lub porównywalnych (tj.
podobnych) aktywÓw, zobowiązań, bądź grupy aktywów
i zobowiązań, takiej jak przedsięwzięcie.

Przykład: MSSF 13 paragraf 62

ifrs-full

MarketComparableCompanies
Member

member

PorÓwnywalne spÓłki na
rynku [member]

Element ten oznacza określoną technikę wyceny spójną
z podejściem rynkowym, ktÓra polega na analizie danych
wejściowych dotyczących porównywalnych jednostek (np.
mnożnika EBITDA, mnożnika przychodów, dyskonta z tytułu
braku zbywalności, premii za kontrolę) na obecnym rynku.
[Zob.: podejście rynkowe [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf B5

ifrs-full

MarketComparablePricesMember

member

PorÓwnywalne ceny na rynku
[member]

Element ten oznacza określoną technikę wyceny spójną
z podejściem rynkowym, która polega na analizie danych
wejściowych dotyczących porównywalnych cen (np. ceny za
metr kwadratowy) na obecnym rynku. [Zob.: podejście
rynkowe [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf B5
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

MarketRiskMember

member

Ryzyko rynkowe [member]

Element ten oznacza ryzyko, że wartość godziwa instrumentu
finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych
z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany
cen rynkowych. Ryzyko rynkowe obejmuje trzy rodzaje
ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i inne
ryzyko cenowe. [Zob.: ryzyko walutowe [member]; ryzyko
stopy procentowej [member]; inne ryzyko cenowe [member]
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 32

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Rynki klientÓw [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt c)

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Rynki klientÓw [member]

Element ten oznacza wszystkie rynki klientÓw. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Rynki klientów”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt c)

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles

X instant,
debit

Tytuły czasopism i tytuły
wydawnicze

Kwota wartości niematerialnych stanowiących prawa nabyte
w drodze rejestracji służącej wykorzystaniu tytułów czasopism
i tytułÓw wydawniczych. [Zob.: wartości niematerialne inne
niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt
b)

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles
Member

member

Tytuły czasopism i tytuły
wydawnicze [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących prawa nabyte w drodze rejestracji służącej wyko
rzystaniu tytułÓw czasopism i tytułÓw wydawniczych. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt
b)

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpenseAb
stract

Istotne przychody i koszty
[abstract]
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Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

MaterialReconcilingItemsMember

member

Istotne pozycje uzgadniające
[member]

Element ten oznacza istotne korekty stosowane w celu
uzgodnienia pozycji w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 28

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Macierzowa kalkulacja cen
[member]

Element ten oznacza szczegÓlną matematyczną technikę
wyceny zgodną z podejściem rynkowym, stosowaną głównie
do wyceny niektórych rodzajów instrumentów finansowych,
takich jak dłużne papiery wartościowe, która nie opiera się
wyłącznie na notowanych cenach konkretnych papierÓw
wartościowych, lecz na powiązaniu papierów wartościowych
z innymi referencyjnymi notowanymi papierami wartościo
wymi. [Zob.: podejście rynkowe [member]; instrumenty
finansowe, klasa [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf B7

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMember

member

Dojrzałe aktywa biologiczne
[member]

Element ten oznacza dojrzałe aktywa biologiczne. Dojrzałe
aktywa biologiczne to aktywa, ktÓre osiągnęły cechy wska
zujące na ich gotowość do zbioru/pozyskania (w przypadku
aktywÓw konsumpcyjnych) lub ktÓrych stan umożliwia
regularne zbiory/pozyskanie (w przypadku aktywów produk
cyjnych). [Zob.: aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivativeFi
nancialLiabilities

text block

Ujawnienie analizy wymagal
ności pochodnych zobowiązań
finansowych [text block]

Ujawnienie analizy wymagalności pochodnych zobowiązań
finansowych, w tym pozostałych umownych terminÓw
wymagalności dla tych pochodnych zobowiązań finansowych,
w przypadku ktÓrych umowne terminy wymagalności są
kluczowe dla zrozumienia momentu wystąpienia przepływów
pieniężnych. [Zob.: pochodne zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 39 pkt b)

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderivati
veFinancialLiabilities

text block

Ujawnienie analizy wymagal
ności zobowiązań finansowych
niebędących instrumentami
pochodnymi [text block]

Ujawnienie analizy wymagalności zobowiązań finansowych
niebędących instrumentami pochodnymi (w tym udzielonych
gwarancji finansowych) prezentującej pozostałe umowne
terminy wymagalności. [Zob.: pochodne zobowiązania finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 39 pkt a)
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

MaturityAxis

axis

Termin wymagalności [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 61, ujawnianie informacji:
MSSF 15 paragraf 120 pkt b) ppkt
(i), ujawnianie informacji: MSSF
16 paragraf 97, ujawnianie
informacji: MSSF 16 paragraf 94,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 109 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 120 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 132
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf B11, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 42E
pkt e), ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 23 B pkt a)

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk

X instant

Maksymalna ekspozycja na
ryzyko kredytowe

Kwota, ktÓra najlepiej odzwierciedla maksymalną ekspozycję
na ryzyko kredytowe, nie uwzględniając żadnego posiadanego
zabezpieczenia ani innych form wsparcia jakości kredytowej
(np. porozumień dotyczących rozliczania w kwocie netto
niekwalifikujących się do kompensaty zgodnie z MSR 32).
[Zob.: ryzyko kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35K pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 36
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRis
kFinancialInstrumentsToW
hichImpairmentRequirementsI
nIFRS9AreNotApplied

X instant

Maksymalna ekspozycja na
ryzyko kredytowe, instrumenty
finansowe, w odniesieniu do
ktÓrych nie są stosowane
wymogi dotyczące utraty
wartości zawarte w MSSF 9

Kwota, ktÓra najlepiej odzwierciedla maksymalną ekspozycję
na ryzyko kredytowe w odniesieniu do instrumentÓw finan
sowych, do ktÓrych nie są stosowane wymogi dotyczące
utraty wartości zawarte w MSSF 9. [Zob.: maksymalna
ekspozycja na ryzyko kredytowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 36 pkt a)
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Prefiks
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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MaximumExposureToCreditRi
skOfFinancialAssets

X instant

Maksymalna ekspozycja
aktywÓw finansowych
wyznaczonych jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy na ryzyko
kredytowe

Maksymalna ekspozycja aktywÓw finansowych wyznaczonych
jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
na ryzyko kredytowe. [Zob.: ryzyko kredytowe [member];
maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt a)

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRi
skOfLoansOrReceivables

X instant

Maksymalna ekspozycja
pożyczki lub należności na
ryzyko kredytowe

Maksymalna ekspozycja pożyczki lub należności na ryzyko
kredytowe. [Zob.: pożyczki i należności; ryzyko kredytowe
[member]; maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 9 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

X instant
MaximumExposureToCreditRis
kThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

Maksymalna ekspozycja na
ryzyko kredytowe wynikające
z umÓw objętych zakresem
MSSF 17

Kwota, ktÓra najlepiej przedstawia maksymalny poziom
ekspozycji na ryzyko kredytowe wynikające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 na koniec okresu sprawozdawczego. [Zob.:
ryzyko kredytowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 131 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

MaximumExposureToLossFrom
ContinuingInvolvement

X instant

Maksymalna ekspozycja na
stratę z tytułu utrzymanego
zaangażowania

Kwota, ktÓra najlepiej oddaje maksymalną ekspozycję jedno Ujawnianie informacji: MSSF 7
stki na stratę z tytułu utrzymanego zaangażowania
paragraf 42E pkt c)
w wyłączonych aktywach finansowych.

ifrs-full

MaximumExposureToLossFro
mInterestsInStructuredEntities

X instant

Maksymalna ekspozycja na
stratę z tytułu udziałÓw
w jednostkach strukturyzowa
nych

Kwota, ktÓra najlepiej odzwierciedla maksymalną ekspozycję
jednostki na stratę z tytułu udziałÓw w jednostkach struktu
ryzowanych. [Zob.: jednostki strukturyzowane niepodlegające
konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 29 pkt c)
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MaximumLimitOfLossesOfStruc
turedEntitiesWhichEntityIsRequi
redToAbsorbBeforeOtherParties

X instant,
credit

Maksymalna granica strat
jednostek strukturyzowanych,
ktÓre jednostka ma obowiązek
zaabsorbować przed innymi
stronami

Maksymalna granica strat jednostek strukturyzowanych, ktÓre
jednostka ma obowiązek zaabsorbować przed innymi stronami.
[Zob.: jednostki strukturyzowane niepodlegające konsolidacji
[member]]

Przykład: MSSF 12 paragraf B26
pkt d)

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Wycena [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 32 A, ujawnianie
informacji: MSR 41 paragraf 50,
ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

MeasurementBasesPropertyPlan
tAndEquipment

text

Metody wyceny, rzeczowe
aktywa trwałe

Metody wyceny zastosowane do ustalenia wartości bilansowej
brutto dla klasy rzeczowych aktywów trwałych. [Zob.: wartość
bilansowa brutto [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt a)

ifrs-full

MeasurementPeriodAdjustmen
tsRecognisedForParticularAsset
sLiabilitiesNoncontrollingInteres
tsOrItemsOfConsideration

X duration

Korekty w okresie wyceny
ujęte z tytułu określonych
aktywów, zobowiązań,
udziałów niekontrolujących
lub składników zapłaty

Kwota korekt w okresie wyceny ujętych z tytułu aktywÓw,
Ujawnianie informacji: MSSF 3
zobowiązań, udziałów niekontrolujących lub składników
paragraf B67 pkt a) ppkt (iii)
zapłaty, jeżeli początkowe rozliczenie połączenia jednostek jest
niekompletne. Okres wyceny jest okresem następującym po
dniu przejęcia, w ktÓrym jednostka przejmująca może skory
gować przybliżone kwoty ujęte w związku z połączeniem
jednostek. [Zob.: udziały niekontrolujące; połączenia jednostek
[member]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Koszty wynikające z produkcji
medialnej

Kwota kosztÓw wynikających z produkcji medialnej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Bieżące towary handlowe

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość towarów
nabytych w celu odsprzedaży. [Zob.: zapasy]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
c), powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37
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MergerReserve

X instant,
credit

Kapitał rezerwowy z tytułu
połączenia

Składnik kapitału własnego, ktÓry może powstać w związku
z połączeniem jednostek nieobjętych zakresem MSSF 3.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Kapitał rezerwowy z tytułu
połączenia [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego, ktÓry może
powstać w związku z połączeniem jednostek nieobjętych
zakresem MSSF 3.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 108

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpected axis
CreditLossesAxis

Metoda oceny oczekiwanych
strat kredytowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpected member
CreditLossesMember

Metoda oceny oczekiwanych
strat kredytowych [member]

Element ten oznacza wszystkie metody oceny oczekiwanych
strat kredytowych. Oczekiwane straty kredytowe oznaczają
średnią ważoną strat kredytowych z odpowiednimi ryzykami
niewykonania zobowiązania występującymi jako wagi.
Element ten stanowi rÓwnież standardową wartość dla osi
„Metoda oceny oczekiwanych strat kredytowych”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20B,
przykład: MSSF 7 paragraf 35H,
przykład: MSSF 7 paragraf 35I

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairVa
lueOfInstrumentsOrInterests

text

Opis metody wyceny wartości
godziwej instrumentów lub
udziałów

Opis metody wyceny wartości godziwej udziałów kapitało
wych jednostki przejmującej przekazanych jako zapłata
w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt f) ppkt (iv)

ifrs-full

MethodsAndAssumptionsUsedIn
PreparingSensitivityAnalysis

text

Opis metod i założeń stoso
wanych przy sporządzaniu
analizy wrażliwości

Opis metod i założeń stosowanych przy sporządzaniu analizy
wrażliwości w odniesieniu do rodzajÓw ryzyka rynkowego, na
ktÓre narażona jest jednostka. [Zob.: ryzyko rynkowe [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 40 pkt b)
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MethodsOfGenerationAxis

axis

Metody wytwarzania [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118

ifrs-full

MethodsOfGenerationMember

member

Metody wytwarzania [mem
ber]

Element ten oznacza wszystkie metody wytwarzania. Stanowi
on rÓwnież standardową wartość dla osi „Metody wytwarza
nia”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsedToDe
termineSupplementaryInformation

text

Opis metod przeliczeniowych
zastosowanych w celu usta
lenia wartości zawartych
w informacjach uzupełniaj
ących

Opis metody przeliczeniowej zastosowanej w celu ustalenia
wartości zawartych w informacjach uzupełniających jednostki,
jeżeli jednostka przedstawia informacje w walucie, ktÓra
rÓżni się od jej waluty funkcjonalnej albo od jej waluty
prezentacji.

Ujawnianie informacji: MSR 21
paragraf 57 pkt c)

ifrs-full

MethodsToDetermineAmountOf
ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsAndFinancialLiabilitiesAt
tributableToChangesInCreditRisk

text

Opis metod ustalenia kwoty
zmian wartości godziwej
aktywów finansowych i zobo
wiązań finansowych wynikaj
ących ze zmian ryzyka kredy
towego

Opis metod zastosowanych w celu ustalenia kwoty zmian
Ujawnianie informacji: MSSF 7
wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finan paragraf 11 pkt a)
sowych wynikających ze zmian ryzyka kredytowego, w tym
wyjaśnienie, dlaczego metoda ta jest właściwa. [Zob.: ryzyko
kredytowe [member]; aktywa finansowe; zobowiązania finan
sowe]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSensitivi text
tyAnalysisReflectingInterdepen
denciesBetweenRiskVariables

Opis metody, parametrÓw
i założeń stosowanych przy
sporządzaniu analizy wrażli
wości odzwierciedlającej
zależności między czynnikami
ryzyka

Opis metody, parametrÓw i założeń stosowanych przy sporz Ujawnianie informacji: MSSF 7
ądzaniu analizy wrażliwości, takich jak wartość narażona na
paragraf 41 pkt a)
ryzyko, która odzwierciedla zależności między czynnikami
ryzyka (np. stopami procentowymi i kursami wymiany walut)
i ktÓrą wykorzystuje się w celu zarządzania ryzykiem
finansowym.
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MethodsUsedToMeasureContrac
tsWithinScopeOfIFRS17Axis

axis

Metody wyceny umÓw obję
tych zakresem MSSF 17 [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureContrac
tsWithinScopeOfIFRS17Member

member

Metody wyceny umÓw obję
tych zakresem MSSF 17
[member]

Element ten oznacza metody wyceny umÓw objętych
zakresem MSSF 17. Stanowi on również standardową wartość
dla osi „Metody wyceny umów objętych zakresem MSSF 17”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 117 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Metody pomiaru ryzyka

Opis metod pomiaru ryzyka związanego z instrumentami
finansowymi. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 33 pkt b)

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInves
tmentsInAssociates

text

Metoda ujmowania inwestycji
w jednostkach stowarzyszo
nych

Opis stosowanej metody ujmowania inwestycji w jednostkach
stowarzyszonych. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 17
pkt c)

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInves
tmentsInJointVentures

text

Metoda ujmowania inwestycji
we wspÓlnych przedsięwzię
ciach

Opis stosowanej metody ujmowania inwestycji we wspÓlnych
przedsięwzięciach. [Zob.: wspólne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 17
pkt c)

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInves
tmentsInSubsidiaries

text

Metoda ujmowania inwestycji
w jednostkach zależnych

Opis stosowanej metody ujmowania inwestycji w jednostkach
zależnych. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 17
pkt c)
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MethodUsedToDetermineSett
text
lementAmountForPreexistingRela
tionshipForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

Metoda przyjęta do ustalenia
kwoty rozliczenia wcześniej
istniejącego powiązania
w przypadku transakcji, ktÓre
są ujmowane odrębnie od
nabycia aktywów i przejęcia
zobowiązań w ramach
połączenia jednostek

Opis metody przyjętej do ustalenia kwoty rozliczenia
Ujawnianie informacji: MSSF 3
wcześniej istniejących powiązań w przypadku transakcji, ktÓre paragraf B64 pkt l) ppkt (iv)
są ujmowane odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobo
wiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia
jednostek [member]]

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Aktywa gÓrnicze

Kwota aktywÓw związanych z działalnością górniczą
jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Aktywa gÓrnicze [member]

Element ten oznacza aktywa gÓrnicze. [Zob.: aktywa gÓrni
cze]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Własność górnicza [member]

Element ten oznacza własność związaną z działalnością
górniczą.

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

MiningRightsMember

member

prawa gÓrnicze [member]

Element ten oznacza prawa związane z działalnością górniczą

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

MiscellaneousAssetsAbstract

RÓżne aktywa [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsOfEqui
tyAbstract

RÓżne składniki kapitału
własnego [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAssetsAb
stract

RÓżne aktywa obrotowe [abs
tract]
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MiscellaneousCurrentLiabilitie
sAbstract

RÓżne zobowiązania krótko
terminowe [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

RÓżne składniki kapitału
własnego [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAbstract

RÓżne zobowiązania [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAsset
sAbstract

RÓżne aktywa trwałe [abs
tract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLiabili
tiesAbstract

RÓżne zobowiązania długo
terminowe [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherComprehensi
veIncomeAbstract

RÓżne inne całkowite
dochody [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingEx
pense

X duration,
debit

RÓżne inne koszty operacyj
nych

Kwota rÓżnych innych kosztów operacyjnych. [Zob.: inne
przychody (koszty) operacyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingIn
come

X duration,
credit

RÓżne inne przychody opera
cyjne

Kwota rÓżnych innych przychodÓw operacyjnych. [Zob.: inne
przychody (koszty) operacyjne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

RÓżne inne rezerwy

Kwota rÓżnych innych rezerw. [Zob.: inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt d)
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ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisionsAb
stract

RÓżne inne rezerwy [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvision
sMember

member

RÓżne inne rezerwy [member]

Element ten oznacza rożne inne rezerwy. [Zob.: inne rezerwy
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

MiscellaneousOtherReserves
Member

member

RÓżne pozostałe kapitały
rezerwowe [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący
różne kapitały rezerwowe, których jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: pozostałe kapitały rezerwowe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 108

ifrs-full

MiscellaneousTimeBandsAbstract

ifrs-full

ModelUsedToMeasureInvestmen
tProperty

text

Wyjaśnienie, czy jednostka
zastosowała model wartości
godziwej lub model oparty na
cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia, aby wycenić
nieruchomości inwestycyjne

Wyjaśnienie, czy jednostka zastosowała model wartości
godziwej lub model oparty na cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia, aby wycenić nieruchomości inwestycyjne. [Zob.:
model wartości godziwej [member]; w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia [member]; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt a)

ifrs-full

MortgagesMember

member

Pożyczki hipoteczne [member]

Element ten oznacza klasę aktywów finansowych, które
stanowią pożyczki na sfinansowanie zakupu aktywów,
w przypadku gdy aktywa te funkcjonują jako zabezpieczenie
pożyczki.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40B,
przykład: MSSF 7 paragraf 6,
przykład: MSSF 7 paragraf IG20B

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Pojazdy mechaniczne

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących samo
bieżne pojazdy naziemne wykorzystywane w działalności
jednostki. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt f)

RÓżne przedziały czasowe
[abstract]
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elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

MotorVehiclesMember

member

Pojazdy mechaniczne [mem
ber]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących samobieżne pojazdy naziemne wykorzystywane
w działalności jednostki. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
f)

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

member

Wielozakładowe programy
określonych świadczeń [mem
ber]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń (inne
niż programy państwowe), które: a) łączą aktywa wniesione
przez różne jednostki niebędące pod wspólną kontrolą; oraz b)
wykorzystują te aktywa w celu zapewniania świadczeń
pracownikom więcej niż jednej jednostki, zgodnie z zasadą, że
poziom składki i świadczenia są określone niezależnie od tego,
która z jednostek zatrudnia tych pracownikÓw. [Zob.:
programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 33 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 19 paragraf 34
pkt b)

ifrs-full

MultiperiodExcessEarningsMet
hodMember

member

Metoda wielookresowej
nadwyżki dochodów [member]

Element ten oznacza konkretną technikę wyceny zgodną
z podejściem dochodowym, która polega na analizie nadwyżki
dochodów na przestrzeni czasu i jest stosowana do ustalania
wartości godziwej niektórych składników wartości niemate
rialnych. [Zob.: podejście dochodowe [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf B11
pkt c)

ifrs-full

NameOfAcquiree

text

Nazwa jednostki przej
mowanej

Nazwa przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, nad którymi
jednostka przejmująca obejmuje kontrolę w wyniku połączenia
jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt a)

ifrs-full

NameOfAssociate

text

Nazwa jednostki stowarzy
szonej

Nazwa jednostki stowarzyszonej. [Zob.: jednostki stowarzy
szone [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NameOfEntityWhoseConsolida
tedFinancialStatementsHaveBeen
ProducedForPublicUse

text

Nazwa jednostki, ktÓrej skon
solidowane sprawozdania
finansowe zostały sporządzone
z przeznaczeniem do publicz
nego użytku

Nazwa jednostki dominującej najwyższego lub pośredniego
Ujawnianie informacji: MSR 27
szczebla dla danej jednostki, ktÓrej skonsolidowane sprawoz paragraf 16 pkt a)
danie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSSF do
publicznego użytku. [Zob.: skonsolidowane [member]; MSSF
[member]]

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNatu
reOfRelationshipWithGovernment

text

Nazwa rządu i charakter
związku z rządem

Nazwa rządu i charakter jego związku z jednostką sprawo
zdawczą (tzn. kontrola, współkontrola lub znaczący wpływ).
[Zob.: rząd [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 26 pkt a)

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Nazwa wspÓlnego działania

Nazwa wspÓlnego działania. [Zob.: wspÓlne działania
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Nazwa wspÓlnego przedsięw
zięcia

Nazwa wspÓlnego przedsięwzięcia. [Zob.: wspólne przed
sięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEntity
ProducingPubliclyAvailableFinan
cialStatements

text

Nazwa jednostki dominującej
najwyższego szczebla sporz
ądzającej dostępne publicznie
sprawozdanie finansowe

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla sporz
ądzającej dostępne publicznie sprawozdanie finansowe.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 13

ifrs-full

NameOfParentEntity

text

Nazwa jednostki dominującej

Nazwa jednostki dominującej dla danej jednostki. [Zob.:
jednostka dominująca [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 24 paragraf 13
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NameOfReportingEntityOrOther
MeansOfIdentification

text

Nazwa jednostki sprawozdaw
czej lub inne dane identyfika
cyjne

Nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane
identyfikacyjne.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 51 pkt a)

ifrs-full

NameOfSubsidiary

text

Nazwa jednostki zależnej

Nazwa jednostki zależnej. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 12 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf 19B
pkt a)

ifrs-full

NameOfUltimateParentOfGroup

text

Nazwa jednostki dominującej
najwyższego szczebla grupy

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 24 paragraf 13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEmplo
yeeGroupsCovered

text

Nazwy pracodawcÓw oraz
grupy pracownikÓw objęte
programem

Nazwy pracodawcÓw oraz grupy pracownikÓw objęte
programami świadczeń emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 36 pkt a)

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsTransfer text
redDuringPeriodWhichDoNotQua
lifyForDerecognition

Opis charakteru przeniesio
nych aktywÓw finansowych,
w przypadku ktÓrych
zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości

Opis charakteru przeniesionych aktywÓw finansowych,
w przypadku ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie nastąpiło
w całości. [Zob.: przeniesione aktywa finansowe, w przypadku
ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie nastąpiło w całości
[member]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt a)

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsOfOw text
nershipToWhichEntityRemainsEx
posed

Opis charakteru ryzyka
właścicielskiego, na jakie jest
narażona jednostka, i charak
teru korzyści właścicielskich,
jakie uzyskuje

Opis charakteru ryzyka właścicielskiego, na jakie jest narażona
jednostka wynikającego z przeniesionych aktywÓw finanso
wych, w przypadku ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie
nastąpiło w całości, i charakteru korzyści właścicielskich, jakie
uzyskuje z przeniesionych aktywÓw finansowych, w przy
padku ktÓrych zaprzestanie ujmowania nie nastąpiło
w całości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NetAmountArisingFromInsurance member
ContractsMember

Kwoty netto wynikające
z umÓw ubezpieczeniowych
[member]

Element ten oznacza kwoty netto wynikające z umÓw ubez
pieczeniowych. Element ten stanowi rÓwnież standardową
wartość dla osi „Kwoty wynikające z umÓw ubezpieczenio
wych”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.
[Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRecei
vefixedInterestRateSwapsFor
WhichNetCashFlowsAreEx
changed

X instant,
credit

Kwoty netto dla transakcji
wymiany (swapÓw) zmiennej
stopy procentowej na stałą,
w przypadku ktÓrych nastę
puje wymiana przepływów
środków pieniężnych netto

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
nych związanych z kwotami netto dla transakcji wymiany
(swapÓw) zmiennej stopy procentowej na stałą, w przypadku
ktÓrych następuje wymiana przepływów środków pieniężnych
netto. [Zob.: umowa swap [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D
pkt c)

ifrs-full

NetAssetsLiabilities

X instant,
debit

Aktywa (zobowiązania)

Kwota aktywÓw pomniejszona o kwotę zobowiązań.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), przykład:
MSSF 1 paragraf IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

Element ten oznacza technikę wyceny, która pozwala na
porównanie wartości aktywów i zobowiązań.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

NetDebt

Kwota długu netto jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Aktywa (zobowiązania) netto
[abstract]

member

Wartość aktywów netto
[member]

Aktywa obrotowe (zobowi
ązania krótkoterminowe) netto
[abstract]

X instant,
credit

Dług netto
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

X instant,
debit

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tAxis

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
pomniejszonych o rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, w przypadku gdy wartość bezwzględna
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
wyższa niż wartość bezwzględna rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego; rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81 pkt g) ppkt (i)

Rezerwy netto z tytułu odro
czonego podatku dochodo
wego

Kwota rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
pomniejszonych o aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, w przypadku gdy wartość bezwzględna rezerw
z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wyższa niż
wartość bezwzględna aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego; rezerwy z tytułu odroczonego podatku docho
dowego]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81 pkt g) ppkt (i)

axis

Zobowiązanie (składnik akty
wów) netto z tytułu określo
nych świadczeń [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt a)

NetDefinedBenefitLiabilityAsset
Member

member

Zobowiązanie (składnik akty
wów) netto z tytułu określo
nych świadczeń [member]

Element ten oznacza zobowiązanie (składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świadczeń. Stanowi on również standar
dową wartość dla osi „Zobowiązanie (składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świadczeń”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt a)

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Zarobiona składka netto

Kwota składek zarobionych z tytułu umÓw ubezpieczenio
wych pomniejszona o składki reasekuracyjne. [Zob.: rodzaje
umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

Aktywa netto z tytułu odro
czonego podatku dochodo
wego

Aktywa i rezerwy netto
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

NetFinancialAssetsSubjectToOf
fsettingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
ments

Aktywa finansowe netto,
ktÓre są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOf
fsettingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsAbstract

Aktywa finansowe netto,
ktÓre są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania
[abstract]

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOf
X instant,
fsettingEnforceableMasterNettin
debit
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPosi
tion

Aktywa finansowe netto,
ktÓre są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania,
wykazywane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOf
fsettingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPosi
tionAbstract

Aktywa finansowe netto,
ktÓre są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania,
wykazywane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej [abstract]

Referencje

Kwota pozostała po odjęciu kwot, które są objęte egzekwo
Ujawnianie informacji: MSSF 7
walnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumie paragraf 13C pkt e)
niem dotyczącym kompensowania, które nie zostały skom
pensowane względem aktywów finansowych, od kwoty netto
aktywów finansowych, które są objęte kompensowaniem bądź
egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym
porozumieniem dotyczącym kompensowania, wykazywanej
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Kwota netto aktywÓw finansowych, ktÓre są objęte albo
kompensowaniem, albo egzekwowalnym porozumieniem
ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym
kompensowania, wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C pkt c)
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

NetFinancialLiabilitiesSubjectTo X instant,
OffsettingEnforceableMasterNet
credit
tingArrangementsOrSimilarAgree
ments

Zobowiązania finansowe netto,
które są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubjectTo
OffsettingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimilarAgree
mentsAbstract

Zobowiązania finansowe netto,
które są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania
[abstract]

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubjectTo X instant,
OffsettingEnforceableMasterNet
credit
tingArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPosi
tion

Zobowiązania finansowe netto,
które są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania,
wykazywane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubjectTo
OffsettingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPosi
tionAbstract

Zobowiązania finansowe netto,
ktÓre są objęte kompensowa
niem, egzekwowalnym poro
zumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem
dotyczącym kompensowania,
wykazywane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej [abstract]

Referencje

Kwota pozostała po odjęciu kwot, które są objęte egzekwo
Ujawnianie informacji: MSSF 7
walnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumie paragraf 13C pkt e)
niem dotyczącym kompensowania, które nie zostały skom
pensowane względem zobowiązań finansowych, od kwoty
netto zobowiązań finansowych, które są objęte kompensowa
niem bądź egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub
podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania,
wykazywanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Kwota netto zobowiązań finansowych, które są objęte albo
kompensowaniem, albo egzekwowalnym porozumieniem
ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym
kompensowania, wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 13C pkt c)
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Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NetForeignExchangeGain

X duration,
credit

Zysk netto z tytułu rÓżnic
kursowych

Zysk netto wynikający z rÓżnic kursowych. [Zob.: zysk
(strata) z tytułu rÓżnic kursowych]

Powszechna praktyka: MSR 21
paragraf 52 pkt a)

ifrs-full

NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Straty netto z tytułu rÓżnic
kursowych

Strata netto wynikająca z rÓżnic kursowych. [Zob.: zysk
(strata) z tytułu rÓżnic kursowych]

Powszechna praktyka: MSR 21
paragraf 52 pkt a)

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Inwestycja leasingowa netto
w ramach leasingu finanso
wego

Inwestycja leasingowa brutto w ramach leasingu finansowego Ujawnianie informacji: MSSF 16
zdyskontowana o stopę procentową leasingu. Leasing finan
paragraf 94
sowy jest to umowa leasingu, na mocy której następuje prze
niesienie zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków
wynikających z posiadania bazowego składnika aktywÓw.
Inwestycja leasingowa brutto w ramach leasingu finansowego
jest sumą: a) należnych leasingodawcy opłat leasingowych
wynikających z umowy leasingu finansowego; oraz b) ewen
tualnej niegwarantowanej wartości końcowej przypisanej
leasingodawcy. Stopa procentowa leasingu to stopa procen
towa, ktÓra powoduje, że wartość bieżąca: a) opłat leasingo
wych oraz b) niegwarantowanej wartości końcowej równa się
sumie: (i) wartości godziwej odnośnego składnika aktywów
oraz (ii) początkowych kosztów bezpośrednich poniesionych
przez leasingodawcę.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRemai
ningCoverageExcludingLossCom
ponentMember

member

Zobowiązania lub aktywa
netto z tytułu pozostałej
ochrony ubezpieczeniowej,
z wyłączeniem składnika
straty [member]

Element ten oznacza zobowiązania (lub aktywa) netto z tytułu
składnika pozostałej ochrony ubezpieczeniowej, z wyłącze
niem wszelkiego składnika straty. Zobowiązanie wynikające
z pozostałej ochrony ubezpieczeniowej to spoczywający na
jednostce obowiązek zbadania i wypłacenia uzasadnionych
roszczeń wynikających z istniejących umów ubezpieczenio
wych z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem, które jeszcze
nie wystąpiły (tj. obowiązek dotyczący niewygasłej części
okresu ochrony ubezpieczeniowej). [Zob.: umowy ubezpie
czeniowe [member]; składnik straty [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NetMovementInDeferredTaxAri
X duration,
singFromRegulatoryDeferralAcco credit
untBalancesRelatedToProfitOr
Loss

Zmiana netto w odroczonym
podatku dochodowym wyni
kająca z odroczonego salda
z regulowanej działalności
związana z zyskiem lub stratą

Kwota zmiany netto w odroczonym podatku dochodowym
wynikająca z odroczonego salda z regulowanej działalności
związanej z zyskiem lub stratą. [Zob.: składnik aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązany
z odroczonymi saldami z regulowanej działalności; rezerwa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązana
z odroczonymi saldami z regulowanej działalności; zysk
(strata)]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 24, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf B12 pkt b)

ifrs-full

NetMovementInOtherRegulatory
DeferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

Zmiana netto w innym odro
czonym saldzie z regulowanej
działalności związana
z zyskiem lub stratą

Kwota zmiany netto w odroczonym saldzie z regulowanej
działalności związanej z zyskiem lub stratą, której jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: zmiana netto w odroczonym saldzie
z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą]

Powszechna praktyka: MSSF 14
paragraf IE5, powszechna praktyka:
MSSF 14 paragraf 25

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToOt
herComprehensiveIncomeAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLoss

Kwota zmiany netto w odroczonym saldzie z regulowanej
działalności związanej z zyskiem lub stratą. [Zob.: odroczone
salda z regulowanej działalności [member]; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 23, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf 35

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossAbstract

X duration,
credit

Zmiana netto w odroczonym
saldzie z regulowanej działal
ności związana z innymi
całkowitymi dochodami [abs
tract]

X duration,
credit

Zmiana netto w odroczonym
saldzie z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub
stratą

Zmiana netto w odroczonym
saldzie z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub
stratą [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Zmiana netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub
stratą oraz zmiana netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Kwota zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej
działalności związanej z zyskiem lub stratą oraz zmiany netto
w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego.
[Zob.: zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej
działalności związana z zyskiem lub stratą; zmiana netto
w odroczonym podatku dochodowym wynikająca z odroczo
nego salda z regulowanej działalności związana z zyskiem lub
stratą]

Referencje

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTaxAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossAttributableToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Zmiana netto w odroczonym
saldzie z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub
stratą, przypisana do udziałów
niekontrolujących

Kwota zmiany netto w odroczonym saldzie z regulowanej
Ujawnianie informacji: MSSF 14
działalności związanej z zyskiem lub stratą, która jest przypi paragraf B25
sana do udziałów niekontrolujących. [Zob.: zmiana netto
w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana
z zyskiem lub stratą; udziały niekontrolujące]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossDirectlyAssociatedWit
hDiscontinuedOperation

X duration,
credit

Zmiana netto w odroczonym
saldzie z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub
stratą bezpośrednio, które to
saldo jest powiązane z działal
nością zaniechaną

Kwota zmiany netto w odroczonym saldzie z regulowanej
działalności związanej z zyskiem lub stratą, które to saldo jest
bezpośrednio powiązane z działalnością zaniechaną. [Zob.:
zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub stratą; działalność zaniechana
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 24, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf B12 pkt a)

Zmiana netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności związana z zyskiem lub
stratą oraz zmiana netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego [abstract]
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Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 25

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NetworkInfrastructureMember

member

Infrastruktura sieciowa [mem
ber]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących infrastrukturę sieciową. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Nowe MSSF [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 30 pkt b)

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Nowe MSSF [member]

Element ten oznacza MSSF, ktÓre zostały wydane, ale jeszcze
nie weszły w życie. Element ten stanowi rÓwnież standardową
wartość dla osi „Nowe MSSF”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany. [Zob.: MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 30 pkt b)

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLiabili
tiesRecognisedInBusinessCombi
nation

X duration,
credit

Nowe zobowiązania, zobowi
ązania warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem
jednostek

Kwota ujęta dla zobowiązań warunkowych ujmowanych
w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania
warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B67 pkt c)

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisions

X duration,
credit

Nowe rezerwy, inne rezerwy

Kwota ujęta dla nowych innych rezerw. [Zob.: inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84 pkt b)

ifrs-full

NineYearsBeforeReportingYear
Member

member

Dziewięć lat przed rokiem
sprawozdawczym [member]

Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca dziewięć lat
przed końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

NominalAmountOfHedgingInstru
ment

X.XX
instant

Kwota nominalna instrumentu
zabezpieczającego

Kwota nominalna instrumentu zabezpieczającego. [Zob.:
instrumenty zabezpieczające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 23B pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24
A pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota nominalna lub głÓwna
instrumentu finansowego
w przypadku zaprzestania
wyceny w wartości godziwej
przez wynik finansowy,
ponieważ stosuje się kredy
towy instrument pochodny do
zarządzania ryzykiem kredy
towym

Kwota nominalna lub głÓwna instrumentu finansowego
w przypadku zaprzestania wyceny w wartości godziwej przez
wynik finansowy, ponieważ stosuje się kredytowy instrument
pochodny do zarządzania ryzykiem kredytowym tego instru
mentu finansowego. [Zob.: ryzyko kredytowe [member];
instrumenty pochodne [member]; instrumenty finansowe, klasa
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24G pkt c)

Ujawnianie informacji: MSR 10
paragraf 21

NominalOrPrincipalAmountOfFi
nancialInstrumentOnDiscontinua
tionOfMeasurementAtFairValu
eThroughProfitOrLossBecauseC
reditDerivativeIsUsedToMana
geCreditRisk

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterReportin axis
gPeriodAxis

Zdarzenia następujące po
zakończeniu okresu sprawoz
dawczego i niewymagające
dokonania korekt [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

Zdarzenia następujące po
zakończeniu okresu sprawoz
dawczego i niewymagające
dokonania korekt [member]

Element ten oznacza zdarzenia, ktÓre mają miejsce pomiędzy Ujawnianie informacji: MSR 10
końcem okresu sprawozdawczego a datą zatwierdzenia spra paragraf 21
wozdania finansowego do publikacji i wskazują na stan
zaistniały po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Element
ten stanowi również standardową wartość dla osi „Zdarzenia
następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego i niewy
magające dokonania korekt”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDistri
butionToOwnersBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssue

X instant,
debit

Aktywa niegotÓwkowe zade
klarowane do przekazania
właścicielom przed zatwier
dzeniem sprawozdania finan
sowego do publikacji

Kwota aktywÓw niegotÓwkowych zadeklarowanych do prze Ujawnianie informacji: KIMSF 17
paragraf 17 pkt b)
kazania jako dywidenda, w przypadku gdy data zadeklaro
wania przypada po zakończeniu okresu sprawozdawczego, ale
przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do
publikacji.
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDistri
butionToOwnersBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssueAt
FairValue

X instant,
debit

Aktywa niegotÓwkowe zade
klarowane do przekazania
właścicielom przed zatwier
dzeniem sprawozdania finan
sowego do publikacji,
w wartości godziwej

Wartość godziwa aktywów niegotówkowych zadeklarowanych Ujawnianie informacji: KIMSF 17
do przekazania jako dywidenda, w przypadku gdy data zade paragraf 17 pkt c)
klarowania przypada po zakończeniu okresu sprawozdaw
czego, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do
publikacji. [Zob.: w wartości godziwej [member]; aktywa
niegotówkowe zadeklarowane do przekazania właścicielom
przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do publika
cji]

ifrs-full

NoncashAssetsPledgedAsCollate
ralForWhichTransfereeHasRig
htByContractOrCustomToSellOr
RepledgeCollateral

X instant,
debit

Aktywa inne niż środki
pieniężne ustanowione jako
zabezpieczenie, w odniesieniu
do ktÓrych strona otrzymująca
ma wynikające z umowy lub
zwyczaju prawo sprzedać
zabezpieczenie lub ustanowić
na nim zastaw

Kwota aktywÓw innych niż środki pieniężne (takich jak dług
lub instrumenty kapitałowe) przekazanych stronie otrzymują
cej, w odniesieniu do ktÓrych strona otrzymująca ma wyni
kające z umowy lub zwyczaju prawo sprzedać zabezpieczenie
lub ustanowić na nim zastaw.

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAcquiree
RecognisedAtAcquisitionDate

X instant,
credit

Udział niekontrolujący
w jednostce przejmowanej
ujmowany na dzień przejęcia

Kwota niekontrolującego udziału w jednostce przejmowanej
Ujawnianie informacji: MSSF 3
ujmowanego na dzień przejęcia w przypadku połączeń jedno paragraf B64 pkt o) ppkt (i)
stek gospodarczych, w ktÓrych na dzień przejęcia jednostka
przejmująca posiada mniej niż 100 % udziału kapitałowego
w jednostce przejmowanej. [Zob.: połączenia jednostek
[member]]

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Udziały niekontrolujące

Kwota kapitału własnego w jednostce zależnej, której nie
można, bezpośrednio lub pośrednio, przyporządkować jedno
stce dominującej. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt q), ujawnianie
informacji: MSSF 10 paragraf 22,
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 12 pkt f)

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMember

member

Udziały niekontrolujące
[member]

Element ten oznacza kapitał własny w jednostce zależnej,
którego nie można przyporządkować bezpośrednio lub
pośrednio, jednostce dominującej.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 3.2.23 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 39 paragraf 37
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe czynne

Kwota długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czyn
nych. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe czynne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Otrzymane zaliczki długoter
minowe

Długoterminowa kwota płatności otrzymanych za towary lub
usługi, które mają być dostarczone lub świadczone w przy
szłości. [Zob.: otrzymane zaliczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Aktywa trwałe (długotermi
nowe)

Kwota aktywÓw, ktÓre nie odpowiadają definicji aktywów
obrotowych. [Zob.: aktywa obrotowe (krótkoterminowe)]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 66, ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B12 pkt b) ppkt
(ii), przykład: MSSF 12 paragraf
B10 pkt b)

ifrs-full

NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSale
Member

member

Aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży [member]

Element ten oznacza aktywa trwałe, ktÓre są dostępne do
natychmiastowej sprzedaży w ich bieżącym stanie, z uwzględ
nieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych
warunków dla sprzedaży tego typu aktywów, oraz w przy
padku ktÓrych sprzedaż jest wysoce prawdopodobna. [Zob.:
aktywa trwałe (długoterminowe)]

Przykład: MSSF 13 paragraf IE60,
przykład: MSSF 13 paragraf 94,
powszechna praktyka: MSSF 5
paragraf 38

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForDistribu
tionToOwners

X instant,
debit

Aktywa trwałe lub grupy do
zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do wydania
właścicielom

Kwota aktywÓw trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowa Ujawnianie informacji: MSSF 5
nych jako przeznaczone do wydania właścicielom. [Zob.:
paragraf 38, ujawnianie informacji:
aktywa trwałe (długoterminowe)]
MSSF 5 paragraf 5 A

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
debit

Aktywa trwałe lub grupy do
zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży

Kwota aktywÓw trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowa Ujawnianie informacji: MSSF 5
nych jako przeznaczone do sprzedaży. [Zob.: grupy do zbycia paragraf 38
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Aktywa trwałe [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSale
Member

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Aktywa trwałe lub grupy do
zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży
[member]

Element ten oznacza aktywa trwałe lub grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. [Zob.: grupy
do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
[member]; aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży [mem
ber]]

NoncurrentAssetsOrDisposalGro X instant,
upsClassifiedAsHeldForSaleOrAs debit
HeldForDistributionToOwners

Aktywa trwałe lub grupy do
zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży lub
do wydania właścicielom

Kwota aktywÓw trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowa Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt j)
nych jako przeznaczone do sprzedaży lub do wydania
właścicielom. [Zob.: aktywa trwałe lub grupy do zbycia
zaklasyfikowane jako przeznaczone do wydania właścicielom;
aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSaleOrAs
HeldForDistributionToOwnersAb
stract

Aktywa trwałe lub grupy do
zbycia zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży lub
do wydania właścicielom
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOtherThanFinan X instant,
cialInstrumentsDeferredTaxAsset debit
sPostemploymentBenefitAsset
sAndRightsArisingUnderInsuran
ceContracts

Aktywa trwałe inne niż
instrumenty finansowe, aktywa
z tytułu podatku odroczonego,
aktywa z tytułu świadczeń
pracowniczych po okresie
zatrudnienia oraz prawa wyni
kające z umÓw ubezpiecze
niowych

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 33 pkt b)
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Kwota aktywÓw trwałych innych niż instrumenty finansowe,
aktywów z tytułu podatku odroczonego, aktywÓw z tytułu
świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz praw
wynikających z umÓw ubezpieczeniowych. [Zob.: aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego; instrumenty
finansowe, klasa [member]; aktywa trwałe (długoterminowe);
rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Powszechna praktyka: MSR 36
paragraf 127

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NoncurrentAssetsRecognisedAsO X instant,
fAcquisitionDate
debit

Aktywa trwałe ujęte na dzień
przejęcia

Kwota ujęta na dzień przejęcia w odniesieniu do aktywÓw
trwałych przejętych w ramach połączenia jednostek. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Trwałe aktywa biologiczne

Kwota trwałych aktywÓw biologicznych. [Zob.: aktywa
biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt f)

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAsset
sMember

member

Trwałe aktywa biologiczne
[member]

Element ten oznacza trwałe aktywa biologiczne. [Zob.: aktywa
biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 50

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Trwałe aktywa z tytułu
umowy

Kwota trwałych aktywÓw z tytułu umowy. [Zob.: aktywa
z tytułu umÓw]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu umÓw

Kwota zobowiązań długoterminowych z tytułu umÓw. [Zob.:
zobowiązania z tytułu umÓw]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Wyemitowane trwałe instru
menty dłużne

Kwota wyemitowanych trwałych instrumentÓw dłużnych.
[Zob.: wyemitowane instrumenty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCusto
mers

X instant,
credit

Długoterminowe depozyty
klientÓw

Kwota długoterminowych depozytÓw klientÓw. [Zob.: depo
zyty klientÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancialAs
sets

X instant,
debit

Trwałe pochodne aktywa
finansowe

Kwota trwałych pochodnych aktywÓw finansowych. [Zob.:
pochodne aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancialLia X instant,
bilities
credit

Trwałe pochodne zobowi
ązania finansowe

Kwota trwałych pochodnych zobowiązań finansowych. [Zob.:
pochodne zobowiązania finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
z tytułu dywidendy

Kwota długoterminowych zobowiązań z tytułu dywidendy.
[Zob.: zobowiązania z tytułu dywidendy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
z tytułu akcyzy

Kwota długoterminowych zobowiązań z tytułu akcyzy. [Zob.:
zobowiązania z tytułu akcyzy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

NoncurrentFinanceLeaseRecei
vables

X instant,
debit

Długoterminowe należności
z tytułu leasingu finansowego

Kwota długoterminowych należności z tytułu leasingu finan
sowego. [Zob.: należności z tytułu leasingu finansowego]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Długoterminowe aktywa
finansowe

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa finansowe wyce
niane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt f)

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeAbstract

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody [abs
tract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition

X instant,
debit

X instant,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, zaklasyfiko
wane jako przeznaczone do
obrotu

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy, zaklasyfikowa
nych jako przeznaczone do obrotu. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 8 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone
w momencie początkowego
ujęcia albo później

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy, które zostały
wyznaczone jako wyceniane w ten sposÓb w momencie
początkowego ujęcia albo później. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
wyznaczone w momencie początkowego ujęcia albo później]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossMan
datorilyMeasuredAtFairValue

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych obowiąz
kowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finan
sowy zgodnie z MSSF 9. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, obowiązkowo
wyceniane w wartości godziwej]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a)

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossMeasu debit
redAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForReacquisitionOfOw
nEquityInstruments

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone
jako takie zgodnie ze zwol
nieniem w odniesieniu do
ponownego przejęcia własnych
instrumentÓw kapitałowych

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy, mierzonych jako
takie zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do ponownego
przejęcia własnych instrumentów kapitałowych. [Zob.: aktywa
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy, mierzone jako takie zgodnie ze zwolnieniem
w odniesieniu do ponownego przejęcia własnych instrumentów
kapitałowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossMeasu debit
redAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForRepurchaseOfOwnFi
nancialLiabilities

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, mierzone
jako takie zgodnie ze zwol
nieniem w odniesieniu do
odkupu własnych zobowiązań
finansowych

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy, mierzonych jako
takie zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do odkupu
własnych zobowiązań finansowych. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
mierzone jako takie zgodnie ze zwolnieniem w odniesieniu do
odkupu własnych zobowiązań finansowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAvai
lableforsale

Długoterminowe aktywa
finansowe dostępne do sprze
daży

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych dostępnych
do sprzedaży. [Zob.: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
długoterminowe aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

X instant,
debit
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Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, obowiąz
kowo wyceniane w wartości
godziwej

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NoncurrentFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Długoterminowe aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
finansowe

Kwota długoterminowych zobowiązań finansowych. [Zob.:
zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesA
tAmortisedCost

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie

Kwota długoterminowych zobowiązań finansowych wycenia
nych w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: zobowiązania
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt g), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 8 pkt
f) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Kwota długoterminowych zobowiązań finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.:
zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt e)

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

Długoterminowe zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sClassifiedAsHeldForTrading

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, zaklasyfiko
wane jako przeznaczone do
obrotu

Kwota długoterminowych zobowiązań finansowych wycenia Ujawnianie informacji: MSSF 7
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy, spełniaj
paragraf 8 pkt e)
ących definicję przeznaczonych do obrotu. [Zob.: długotermi
nowe zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sDesignatedUponInitialRecogni
tion

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone
w momencie początkowego
ujęcia albo później

Kwota długoterminowych zobowiązań finansowych wycenia
nych w wartości godziwej przez wynik finansowy, które
zostały wyznaczone jako wyceniane w ten sposÓb
w momencie początkowego ujęcia albo później. [Zob.: zobo
wiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy, wyznaczone w momencie początkowego
ujęcia albo później]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt e)

ifrs-full

NoncurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Długoterminowe dotacje
rządowe

Kwota długoterminowych dotacji rządowych ujętych w spra
wozdaniu z sytuacji finansowej jako przychody przyszłych
okresÓw. [Zob.: rząd [member]; przychody przyszłych okre
sów; dotacje rządowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityInves
tments

X instant,
debit

Długoterminowe inwestycje
utrzymywane do terminu
wymagalności

Kwota długoterminowych inwestycji utrzymywanych do
terminu wymagalności. [Zob.: inwestycje utrzymywane do
terminu wymagalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
z tytułu odsetek

Kwota długoterminowych zobowiązań z tytułu odsetek. [Zob.:
zobowiązania z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

NoncurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Długoterminowe należności
z tytułu odsetek

Kwota długoterminowych należności z tytułu odsetek. [Zob.:
należności z tytułu odsetek]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

NoncurrentInventories

Długoterminowe zapasy

ifrs-full

NoncurrentInventoriesArisingFro
mExtractiveActivitiesAbstract

Długoterminowe zapasy wyni
kające z działalności wydo
bywczej [abstract]

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsInEquityIn X instant,
strumentsDesignatedAtFairValu
debit
eThroughOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsOtherTha
nInvestmentsAccountedForUsin
gEquityMethod

ifrs-full

ifrs-full

Referencje

Kwota długoterminowych zapasÓw. [Zob.: zapasy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt g)

Długoterminowe inwestycje
w instrumenty kapitałowe
wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota długoterminowych inwestycji w instrumenty kapita
łowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: inwestycje
w instrumenty kapitałowe wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt h)

X instant,
debit

Długoterminowe inwestycje
inne niż inwestycje rozliczane
zgodnie z metodą praw włas
ności

Kwota długoterminowych inwestycji innych niż inwestycje
rozliczane zgodnie z metodą praw własności. [Zob.: inwestycje
rozliczane zgodnie z metodą praw własności; aktywa trwałe
(długoterminowe); inwestycje inne niż inwestycje rozliczane
zgodnie z metodą praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
z tytułu leasingu

Kwota długoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu. [Zob.:
zobowiązania z tytułu leasingu]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 47 pkt b)

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Długoterminowe przedpłaty
z tytułu leasingu

Kwota długoterminowych przedpłat z tytułu leasingu. [Zob.:
długoterminowe przedpłaty]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55
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Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota zobowiązań, które nie odpowiadają definicji zobowi
ązań krótkoterminowych. [Zob.: zobowiązania krótkotermi
nowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 69, ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B12 pkt b) ppkt
(iv), przykład: MSSF 12 paragraf
B10 pkt b)

Zobowiązania długoterminowe
ujęte na dzień przejęcia

Kwota zobowiązań długoterminowych przyjętych w ramach
połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

Długoterminowe pożyczki
i należności

Kwota długoterminowych pożyczek i należności. [Zob.:
pożyczki i należności]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 8 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

NoncurrentNoncashAssetsPledge X instant,
dAsCollateralForWhichTransfe
debit
reeHasRightByContractOrCustom
ToSellOrRepledgeCollateral

Trwałe aktywa inne niż środki
pieniężne ustanowione jako
zabezpieczenie, w odniesieniu
do ktÓrych strona otrzymująca
ma wynikające z umowy lub
zwyczaju prawo sprzedać
zabezpieczenie lub ustanowić
na nim zastaw

Wartość trwałych aktywów innych niż środki pieniężne (takich
jak dług lub instrumenty kapitałowe) przekazanych stronie
otrzymującej, w odniesieniu do ktÓrych strona otrzymująca
ma wynikające z umowy lub zwyczaju prawo sprzedać
zabezpieczenie lub ustanowić na nim zastaw.

Ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 3.2.23 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 39 paragraf 37
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021

NoncurrentOreStockpiles

Długoterminowe zapasy rudy

Klasyfikacja długoterminowych zapasÓw stanowiących ilość
zapasów rudy. [Zob.: zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

ifrs-full

ifrs-full

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe
[abstract]
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X instant,
debit

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz inne zobowiązania
długoterminowe

Kwota długoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług
oraz innych zobowiązań długoterminowych. [Zob.: inne
zobowiązania długoterminowe; długoterminowe zobowiązania
z tytułu dostaw i usług]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt k)

ifrs-full

NoncurrentPayables

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurcha
seOfEnergy

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
z tytułu zakupu energii elek
trycznej

Kwota długoterminowych zobowiązań z tytułu zakupu energii
elektrycznej. [Zob.: zobowiązania z tytułu zakupu energii
elektrycznej]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurcha
seOfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
z tytułu zakupu aktywÓw
trwałych

Kwota długoterminowych zobowiązań z tytułu zakupu
aktywÓw trwałych. [Zob.: zobowiązania z tytułu zakupu
aktywÓw trwałych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocialSecu X instant,
rityAndTaxesOtherThanInco
credit
meTax

Długoterminowe zobowiązania
z tytułu ubezpieczenia
społecznego i podatkÓw
innych niż podatek docho
dowy

Kwota długoterminowych zobowiązań z tytułu ubezpieczenia
społecznego i podatkÓw innych niż podatek dochodowy.
[Zob.: zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego
i podatkÓw innych niż podatek dochodowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRelatedPar
ties

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
wobec podmiotów powiąza
nych

Kwota długoterminowych zobowiązań należnych podmiotom
powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]; zobowi
ązania wobec podmiotów powiązanych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTradeSupp
liers

X instant,
credit

Długoterminowe zobowiązania
z tytułu dostaw i usług

Długoterminowa kwota płatności należnych dostawcom
z tytułu dÓbr i usług wykorzystywanych w działalności
jednostki. [Zob.: zobowiązania z tytułu dostaw i usług]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz inne zobowiązania
długoterminowe [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren
tBondsIssued

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren
tBorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren
tCommercialPapersIssued

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
LoansReceived

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Długoterminowa część wyemitowanych obligacji długotermi
nowych. [Zob.: wyemitowane obligacje]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Długoterminowa część
wyemitowanych długotermi
nowych papierów dłużnych
przedsiębiorstw

Długoterminowa część wyemitowanych długoterminowych
papierów dłużnych przedsiębiorstw. [Zob.: wyemitowane
papiery dłużne przedsiębiorstw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

X instant,
credit

Długoterminowa część długo
terminowych otrzymanych
pożyczek

Długoterminowa część długoterminowych otrzymanych poży
czek. [Zob.: otrzymane pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

NoncurrentPortionOfNoncurren
tNotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Długoterminowa część długo
terminowych wyemitowanych
weksli i skryptÓw dłużnych

Długoterminowa część długoterminowych wyemitowanych
weksli i skryptÓw dłużnych. [Zob.: wyemitowane weksle
i skrypty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren
tSecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Długoterminowa część długo
terminowych otrzymanych
zabezpieczonych pożyczek
bankowych

Długoterminowa część długoterminowych otrzymanych
zabezpieczonych pożyczek bankowych. [Zob.: otrzymane
zabezpieczone pożyczki bankowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren
tUnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Długoterminowa część długo
terminowych otrzymanych
niezabezpieczonych pożyczek
bankowych

Długoterminowa część długoterminowych otrzymanych nieza Powszechna praktyka: MSR 1
bezpieczonych pożyczek bankowych. [Zob.: otrzymane nieza paragraf 112 pkt c)
bezpieczone pożyczki bankowe]

X instant,
credit

Długoterminowa część
wyemitowanych obligacji
długoterminowych

Długoterminowa część poży
czek długoterminowych,
według typu [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

NoncurrentPortionOfOtherNon
currentBorrowings

X instant,
credit

Długoterminowa część innych
pożyczek długoterminowych

Długoterminowa część długoterminowych innych pożyczek.
[Zob.: inne pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

długoterminowe przedpłaty

Kwota długoterminowych przedpłat. [Zob.: przedpłaty]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
b)

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNon
currentAccruedIncome

X instant,
debit

Długoterminowe przedpłaty
i długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe czynne

Kwota długoterminowych przedpłat i długoterminowych
rozliczeń międzyokresowych czynnych. [Zob.: przedpłaty;
rozliczenia międzyokresowe czynne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNon
currentAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Trwałe aktywa związane
z programowaniem

Kwota trwałych aktywÓw związanych z programowaniem.
[Zob.: aktywa związane z programowaniem]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Rezerwy długoterminowe

Kwota rezerw długoterminowych. [Zob.: rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt l)

ifrs-full

NoncurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEmplo
yeeBenefits

Kwota rezerw długoterminowych z tytułu świadczeń pracow
niczych. [Zob.: rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 78 pkt d)

Długoterminowe przedpłaty
i długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe czynne [abs
tract]

X instant,
credit

Rezerwy długoterminowe
z tytułu świadczeń pracow
niczych
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Rezerwy długoterminowe
[abstract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

Należności z tytułu dostaw
i usług oraz inne należności
długoterminowe

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota długoterminowych należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych należności długoterminowych. [Zob.: należ
ności długoterminowe z tytułu dostaw i usług; inne należności
długoterminowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt h), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 78 pkt
b)

ifrs-full

NoncurrentReceivables

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Należności długoterminowe od
jednostek stowarzyszonych

Kwota należności długoterminowych od jednostek stowarzy
szonych. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFrom
JointVentures

X instant,
debit

Należności długoterminowe od
wspólnych przedsięwzięć

Kwota należności długoterminowych od wspólnych przed
sięwzięć. [Zob.: wspólne przedsięwzięcia [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFrom
RelatedParties

X instant,
debit

Należności długoterminowe od
podmiotów powiązanych

Kwota należności długoterminowych od podmiotów powiąza Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
nych. [Zob.: podmioty powiązane [member]]
b)

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Należności długoterminowe
z umÓw z klientami

Kwota należności długoterminowych z umÓw z klientami.
[Zob.: należności z umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromRen
talOfProperties

X instant,
debit

Należności długoterminowe
z wynajmu nieruchomości

Kwota należności długoterminowych z wynajmu nierucho
mości. [Zob.: należności z wynajmu nieruchomości]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromSa
leOfProperties

X instant,
debit

Należności długoterminowe ze
sprzedaży nieruchomości

Kwota należności długoterminowych ze sprzedaży nierucho
mości. [Zob.: należności ze sprzedaży nieruchomości]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

Należności z tytułu dostaw
i usług oraz inne należności
długoterminowe [abstract]

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 829

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NoncurrentReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Należności długoterminowe
z tytułu podatkÓw innych niż
podatek dochodowy

Kwota należności długoterminowych z tytułu podatkÓw
innych niż podatek dochodowy. [Zob.: należności z tytułu
podatkÓw innych niż podatek dochodowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssetsDefi
nedBenefitPlan

X instant,
debit

Składnik aktywÓw trwałych
netto z tytułu określonych
świadczeń

Kwota składnika aktywÓw trwałych netto z tytułu określonych
świadczeń. [Zob.: składnik aktywów netto z tytułu określonych
świadczeń]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabilities
DefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Zobowiązanie długoterminowe
netto z tytułu określonych
świadczeń

Kwota zobowiązania długoterminowego netto z tytułu
określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie netto z tytułu
określonych świadczeń]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Rezerwa długoterminowa na
zwroty

Kwota rezerwy długoterminowej na zwroty. [Zob.: rezerwa na
zwroty]

Przykład: MSR 37, przykład 4
Zasady zwrotÓw, przykład: MSR
37 paragraf 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Długoterminowe środki
pieniężne i ekwiwalenty
środków pieniężnych
podlegające ograniczeniom

Kwota długoterminowych środków pieniężnych i ekwiwa
lentÓw środków pieniężnych podlegających ograniczeniom.
[Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
podlegające ograniczeniom]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu sum zatrzymanych

Kwota zobowiązań długoterminowych z tytułu sum zatrzy
manych. [Zob.: zobowiązania z tytułu sum zatrzymanych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Należności długoterminowe
z tytułu dostaw i usług

Kwota należności długoterminowych z tytułu dostaw i usług.
[Zob.: należności z tytułu dostaw i usług]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTaxPa
yables

X instant,
credit

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu podatku od wartości
dodanej

Kwota zobowiązań długoterminowych z tytułu podatku od
wartości dodanej. [Zob.: zobowiązania z tytułu podatku od
wartości dodanej]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NoncurrentValueAddedTaxRecei
vables

X instant,
debit

Należności długoterminowe
z tytułu podatku od wartości
dodanej

Kwota należności długoterminowych z tytułu podatku od
wartości dodanej. [Zob.: należności z tytułu podatku od
wartości dodanej]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabilitie
sUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Zobowiązania finansowe
niebędące instrumentami
pochodnymi, niezdyskonto
wane przepływy pieniężne

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
nych związanych ze zobowiązaniami finansowymi niebęd
ącymi instrumentami pochodnymi.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 39 pkt a)

ifrs-full

NonderivativeInvestmentContract
LiabilitiesMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossApplyin
gIAS39

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu umÓw
inwestycyjnych niebędące
instrumentami pochodnymi,
wyceniane według wartości
godziwej przez wynik finan
sowy z zastosowaniem MSR
39

Kwota zobowiązań z tytułu umÓw inwestycyjnych niebęd
ących instrumentami pochodnymi wyceniane według wartości
godziwej przez wynik finansowy z zastosowaniem MSR 39.
[Zob.: instrumenty pochodne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

NongovernmentCustomer
sMember

member

Klienci z sektora pozarządo
wego [member]

Element ten oznacza klientÓw z sektora pozarządowego.
[Zob.: rząd [member]]

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt c)

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquiredByE X instant,
xercisingRightsToRecoveries
credit

Aktywa inne niż aktywa
ubezpieczeniowe nabyte
w drodze wykonywania praw
do odzyskiwania środków

Kwota aktywÓw innych niż aktywa ubezpieczeniowe nabytych
w drodze wykonywania praw do odzyskiwania środków.

Przykład: MSSF 4 paragraf IG22
pkt h) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

NonlifeInsuranceContrac
tsMember

Umowy ubezpieczeniowe inne
niż umowy ubezpieczenia na
życie [member]

Element ten oznacza umowy ubezpieczeniowe inne niż umowy
ubezpieczenia na życie. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczenio
wych [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

member
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NonrecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Jednorazowa wycena
w wartości godziwej [member]

Element ten oznacza wyceny w wartości godziwej wymagane
lub dopuszczane przez inne MSSF w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej w szczegÓlnych okolicznościach. [Zob.: MSSF
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

NonsubscriptionCirculationRe
venue

X duration,
credit

Przychody z nakładu
w punktach sprzedaży prasy

Kwota przychodÓw z nakładu, ktÓre nie pochodzą z prenu
merat. [Zob.: przychody; przychody z nakładu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAndMan
datoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Wyemitowane weksle
i skrypty dłużne

Kwota weksli i skryptÓw dłużnych wyemitowanych przez
jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMember

member

Niewytworzone we własnym
zakresie [member]

Element ten oznacza pozycje niewytworzone przez jednostkę
we własnym zakresie.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Kwota nominalna

Kwota nominalna instrumentu finansowego stosowana do
obliczania płatności dokonywanych z tytułu tego instrumentu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Informacja dodatkowa, symbol
zastępczy zasad (polityki)
rachunkowości i obowiązko
wych elementów taksonomii
podstawowej – pozycja ta
MUSI być wykorzystywana
jako punkt wyjścia w odnie
sieniu do znacznikÓw ujaw
nień w informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NotLaterThanOneMonthMember

member

Do miesiąca [member]

Element ten oznacza przedział czasowy do miesiąca.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11
pkt a), przykład: MSSF 7 paragraf
B35 pkt a), przykład: MSSF 7
paragraf IG31 A

ifrs-full

NotLaterThanOneYearMember

member

Do roku [member]

Element ten oznacza przedział czasowy do roku.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 61 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 16 paragraf 97,
ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 132 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf B11,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

NotLaterThanThreeMon
thsMember

member

Do trzech miesięcy [member]

Element ten oznacza przedział czasowy do trzech miesięcy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), przykład:
MSSF 7 paragraf IG28 pkt a) –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 7 paragraf 37 pkt
a) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueInState
mentOfFinancialPositionButFor
WhichFairValueIsDisclosed
Member

member

Niewyceniane według wartości
godziwej w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, lecz dla
ktÓrych ujawniana jest
wartość godziwa [member]

Element ten oznacza pozycje, ktÓre nie są wyceniane według
wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, lecz
dla ktÓrych ujawniana jest wartość godziwa. [Zob.: w wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 97

ifrs-full

NumberAndAverageNumberO
fEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

Liczba pracownikÓw zatrudnionych przez jednostkę na dany
dzień.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Liczba i średnia liczba
pracownikÓw [abstract]

X.XX
instant

Liczba pracownikÓw
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Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NumberOfInstrumentsGrantedIn
SharebasedPaymentArrangement

X.XX
duration

Liczba instrumentÓw przyzna Liczba instrumentÓw przyznanych w ramach umowy
nych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie akcji.
dotyczącej płatności w formie
akcji

Przykład: MSSF 2 paragraf IG23,
przykład: MSSF 2 paragraf 45 pkt
a)

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInteres
tsIssuedOrIssuable

X.XX
instant

Liczba instrumentÓw lub
udziałÓw wyemitowanych lub
emitowalnych

Liczba instrumentÓw lub udziałÓw wyemitowanych lub
emitowalnych na dzień przejęcia w odniesieniu do udziałÓw
kapitałowych jednostki przejmującej przekazanych jako zapłata
w ramach połączenia jednostek gospodarczych.

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt f) ppkt (iv)

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOtherEqui
tyInstrumentsGranted

X.XX
duration

Liczba innych instrumentÓw
kapitałowych przyznanych
w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji

Liczba innych instrumentÓw kapitałowych (tj. innych niż
opcje na akcje) przyznanych w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt b), powszechna
praktyka: MSSF 2 paragraf 45

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX
instant

Liczba zwierząt hodowlanych

Liczba zwierząt hodowlanych jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 46 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstrumen
tsExercisableInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
instant

Liczba innych instrumentÓw
kapitałowych możliwych do
wykonania w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Liczba innych instrumentÓw kapitałowych (tj. innych niż
opcje na akcje) możliwych do wykonania w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie akcji.

Powszechna praktyka: MSSF 2
paragraf 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstrumen
tsExercisedOrVestedInShareba
sedPaymentArrangement

X.XX
duration

Liczba innych instrumentÓw
kapitałowych, ktÓre wyko
nano lub do ktÓrych upraw
nienia nabyto w ramach
umowy dotyczącej płatności
w formie akcji

Liczba innych instrumentÓw kapitałowych (tj. innych niż
opcje na akcje), które wykonano lub do których uprawnienia
nabyto w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji.

Powszechna praktyka: MSSF 2
paragraf 45
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NumberOfOtherEquityInstrumen X.XX
tsExpiredInSharebasedPaymentAr duration
rangement

Liczba innych instrumentÓw
kapitałowych wygasłych
w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji

Liczba innych instrumentÓw kapitałowych (tj. innych niż
Powszechna praktyka: MSSF 2
opcje na akcje) wygasłych w ramach umowy dotyczącej płat paragraf 45
ności w formie akcji.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstrumen
tsForfeitedInSharebasedPaymen
tArrangement

X.XX
duration

Liczba innych instrumentÓw
kapitałowych umorzonych
w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji

Liczba innych instrumentÓw kapitałowych (tj. innych niż
opcje na akcje) umorzonych w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji.

Powszechna praktyka: MSSF 2
paragraf 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstrumen
tsOutstandingInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
instant

Liczba innych instrumentÓw
kapitałowych występujących
w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji

Liczba innych instrumentÓw kapitałowych (tj. innych niż
opcje na akcje) występujących w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji.

Powszechna praktyka: MSSF 2
paragraf 45

ifrs-full

NumberOfOtherParticipantsOfRe
tirementBenefitPlan

X.XX
duration

Liczba pozostałych uczest
nikÓw programu świadczeń
emerytalnych

Liczba pozostałych uczestnikÓw programu świadczeń
emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 36 pkt b)

ifrs-full

NumberOfOutstandingShareOp
tions

X.XX
instant

Liczba opcji na akcje wystę
pujących w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Liczba opcji na akcje występujących w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d), ujawnianie
informacji: MSSF 2 paragraf 45
pkt b) ppkt (i), ujawnianie
informacji: MSSF 2 paragraf 45
pkt b) ppkt (vi)

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfRetire
mentBenefitPlanReceivingBenefits

X.XX
duration

Liczba uczestnikÓw programu
świadczeń emerytalnych
otrzymujących świadczenia

Liczba uczestnikÓw programu świadczeń emerytalnych otrzy Ujawnianie informacji: MSR 26
mujących świadczenia.
paragraf 36 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NumberOfShareOptionsExercisab X.XX
instant
leInSharebasedPaymentArrange
ment

Liczba opcji na akcje możli
wych do wykonania w ramach
umowy dotyczącej płatności
w formie akcji

Liczba opcji na akcje możliwych do wykonania w ramach
umowy dotyczącej płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (vii)

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExercise
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Liczba opcji na akcje wyko
nanych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Liczba opcji na akcje wykonanych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (iv)

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExpiredIn X.XX
SharebasedPaymentArrangement
duration

Liczba opcji na akcje wyga
słych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Liczba opcji na akcje wygasłych w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (v)

ifrs-full

NumberOfShareOptionsForfeite
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Liczba opcji na akcje
umorzonych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Liczba opcji na akcje umorzonych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Liczba opcji na akcje przy
znanych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Liczba opcji na akcje przyznanych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie akcji.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Liczba udziałÓw składających
się na kapitał docelowy

Liczba udziałÓw składających się na kapitał docelowy.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Liczba udziałÓw wyemitowa
nych

Liczba udziałÓw wyemitowanych przez jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbstract

Liczba udziałÓw wyemitowa
nych [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

NumberOfSharesIssuedAndFully
Paid

shares

Liczba udziałÓw wyemitowa
nych i w pełni opłaconych

Liczba udziałÓw wyemitowanych przez jednostkę, za które
otrzymano pełną zapłatę.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedButNot
FullyPaid

shares

Liczba udziałÓw wyemitowa
nych i nie w pełni opłaconych

Liczba udziałÓw wyemitowanych przez jednostkę, za które nie
otrzymano pełnej zapłaty.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

NumberOfSharesOutstanding

shares

Liczba objętych udziałów

Liczba udziałÓw/akcji, ktÓre zostały zatwierdzone i wyemito Ujawnianie informacji: MSR 1
wane, pomniejszona o posiadane udziały/akcje własne. [Zob.: paragraf 79 pkt a) ppkt (iv)
udziały/akcje własne]

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Koszty obłożenia

Kwota kosztÓw z tytułu otrzymanych przez jednostkę usług
związanych z obłożeniem.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Wyposażenie biurowe

Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących wypo
sażenie wykorzystywane do wspierania funkcji biurowych,
a nie wykorzystywane specjalnie w procesie produkcyjnym.
[Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt h)

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Wyposażenie biurowe [mem
ber]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących wyposażenie wykorzystywane do wspierania
funkcji biurowych, a nie wykorzystywane specjalnie
w procesie produkcyjnym. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt h)

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Zasoby ropy naftowej i gazu
ziemnego

Kwota aktywÓw związanych z poszukiwaniem, oceną,
pracami rozwojowymi lub produkcją ropy naftowej i gazu
ziemnego.

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Zasoby ropy naftowej i gazu
ziemnego [member]

Element ten oznacza zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego.
[Zob.: zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 837

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

OnDemandMember

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza przedział czasowy na żądanie.

OnerousContractsContingentLiabi member
lityMember

Umowy rodzące obciążenia,
zobowiązania warunkowe
[member]

Element ten oznacza zobowiązania warunkowe z tytułu umÓw Przykład: MSR 37 paragraf 88
rodzących obciążenia. Umowa rodząca obciążenia jest umową,
na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia
obowiązku przeważają nad korzyściami, które – według prze
widywań – będą uzyskane na jej mocy. [Zob.: zobowiązania
warunkowe [member]]

ifrs-full

OnerousContractsProvision

Rezerwa na umowy rodzące
obciążenia

Kwota rezerwy na umowy rodzące obciążenia. Umowa
rodząca obciążenia jest umową, na podstawie której nieunik
nione koszty wypełnienia obowiązku przeważają nad
korzyściami, które – według przewidywań – będą uzyskane na
jej mocy. [Zob.: inne rezerwy]

Przykład: MSR 37 paragraf 66

ifrs-full

OnerousContractsProvisionAb
stract

ifrs-full

OnerousContractsProvision
Member

member

Rezerwa na umowy rodzące
obciążenia [member]

Element ten oznacza rezerwę na umowy rodzące obciążenia.
[Zob.: rezerwa na umowy rodzące obciążenia]

Przykład: MSR 37 paragraf 66

ifrs-full

OneYearBeforeReportingYear
Member

member

Rok przed rokiem sprawo
zdawczym [member]

Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca rok przed
końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

X instant,
credit

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Rezerwa na umowy rodzące
obciążenia [abstract]
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Na żądanie [member]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OperatingExpense

X duration,
debit

Koszty operacyjne

Kwota wszystkich kosztÓw operacyjnych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OperatingExpenseExcludingCos
tOfSales

X duration,
debit

Koszt operacyjny z wyłącze
niem kosztu własnego sprze
daży

Kwota kosztu operacyjnego z wyłączeniem kosztu własnego
sprzedaży. [Zob.: koszt własny sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Przychody z tytułu leasingu
operacyjnego

Kwota przychodÓw z tytułu leasingu operacyjnego. Leasing
operacyjny jest to umowa leasingu, na mocy ktÓrej nie
następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i wszystkich
pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika
aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 90 pkt b)

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Segmenty operacyjne [mem
ber]

Element ten oznacza segmenty operacyjne. Segment opera
cyjny jest częścią składową jednostki: a) która angażuje się
w działalność gospodarczą, w związku z ktÓrą może
uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody
i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składo
wymi tej samej jednostki); b) której wyniki działalności są
przedmiotem regularnego przeglądu ze strony głównego
organu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji operacyj
nych w jednostce oraz wykorzystującego te wyniki przy
podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu
i przy ocenie wynikÓw działalności segmentu; oraz c)
w przypadku ktÓrej są dostępne oddzielne informacje finan
sowe. [Zob.: przychody]

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 28

ifrs-full

OptionContractMember

member

Umowa opcji [member]

Element ten oznacza pochodny instrument finansowy, ktÓry
daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, nabycia lub
sprzedaży odnośnego składnika aktywów za określoną z gÓry
ustaloną cenę. [Zob.: instrumenty pochodne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Model wyceny opcji [member]

Element ten oznacza konkretną technikę wyceny zgodną
z podejściem dochodowym, która polega na analizie przy
szłych kwot z wykorzystaniem modeli wyceny opcji, np.
rÓwnania Blacka-Scholesa-Mertona lub modelu dwumiano
wego (tj. modelu siatki), ktÓry zawiera techniki wartości
bieżącej i odzwierciedla zarÓwno wartość czasową, jak
i wewnętrzną wartość opcji. [Zob.: podejście dochodowe
[member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf B11
pkt b), przykład: MSSF 13 paragraf
IE63
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OrdinarySharesMember

member

Akcje zwykłe [member]

Element ten oznacza instrumenty kapitałowe, ktÓre są
podporządkowane wszystkim innym klasom instrumentów
kapitałowych. Stanowi on również standardową wartość dla osi
„Klasy akcji zwykłych”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 79 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 33 paragraf 66

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Pierwotne aktywa przed prze
niesieniem

Kwota pierwotnych aktywÓw przed przeniesieniem w odnie
sieniu do przeniesionych aktywÓw, ktÓre jednostka
w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje
zaangażowanie.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42D pkt f)

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNoncashI
tems

X duration,
debit

Inne korekty z tytułu pozycji
niepieniężnych

Korekty z tytułu pozycji niepieniężnych dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto
z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności
operacyjnej), których jednostka nie wykazuje odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: zysk
(strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhichCas
hEffectsAreInvestingOrFinancing
CashFlow

X duration,
debit

Inne korekty, w przypadku
ktÓrych skutkami pieniężnymi
są przepływy pieniężne z dzia
łalności finansowej lub inwe
stycyjnej

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej), których skut
kami pieniężnymi są przepływy pieniężne z działalności
finansowej lub inwestycyjnej, których jednostka nie wykazuje
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 20 pkt c)

ifrs-full

OtherAdjustmentsToReconcileP
rofitLoss

X duration,
debit

Inne korekty dokonywane
w celu uzgodnienia zysku
(straty)

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)
z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej
(wykorzystanymi w działalności operacyjnej), których
jednostka nie wykazuje odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: korekty dokonywane w celu
uzgodnienia zysku (straty)]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 20
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherAssets

X instant,
debit

Inne aktywa

Kwota aktywÓw, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherAssetsAmountContributed
ToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Inne aktywa, kwota przypa
dająca na wartość godziwą
aktywÓw programu

Kwota, jaką inne rodzaje aktywów nieujawniane odrębnie
stanowią w wartości godziwej aktywów programu określonych
świadczeń. [Zob.: aktywa programu, w wartości godziwej;
programy określonych świadczeń [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 142

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Inne aktywa [member]

Element ten oznacza aktywa, ktÓrych jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Przykład: MSSF 16 paragraf 53

ifrs-full

OtherBorrowings

X instant,
credit

Inne pożyczki

Kwota pożyczek, których jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.:
pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

OtherCashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Inne środki pieniężne i ekwi
walenty środków pieniężnych

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentÓw środków
pieniężnych, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: środki
pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOpera
tingActivities

X duration,
credit

Inne środki pieniężne zapła
cone z tytułu działalności
operacyjnej

Wypływ środków pieniężnych z tytułu działalności operacyj
nej, którego jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym
sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Przykład: MSR 7 paragraf 14

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcquireE
quityOrDebtInstrumentsOfOthe
rEntitiesClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
credit

Inne środki pieniężne zapła
cone w celu nabycia instru
mentÓw kapitałowych lub
instrumentÓw dłużnych
innych jednostek zaklasyfiko
wane jako działalność inwe
stycyjna

Wypływ środków pieniężnych w celu nabycia instrumentÓw
kapitałowych lub instrumentÓw dłużnych innych jednostek
(inne niż płatności za instrumenty uznane za ekwiwalenty
środków pieniężnych lub za instrumenty będące w posiadaniu
jednostki z przeznaczeniem handlowym) zaklasyfikowany jako
działalność inwestycyjna.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherCashPaymentsToAcquireIn X duration,
terestsInJointVenturesClassifiedA credit
sInvestingActivities

Inne środki pieniężne zapła
cone w celu nabycia udziałÓw
we wspÓlnych przedsięwzię
ciach zaklasyfikowane jako
działalność inwestycyjna

Wypływ środków pieniężnych w celu nabycia udziałÓw we
wspÓlnych przedsięwzięciach (inne niż płatności za instru
menty uznane za ekwiwalenty środków pieniężnych lub za
instrumenty będące w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem
handlowym) zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna.
[Zob.: wspólne przedsięwzięcia [member]]

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt c)

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOperatin
gActivities

Inne wpływy gotÓwkowe
z działalności operacyjnej

Wpływ środków pieniężnych z tytułu działalności operacyjnej,
którego jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym spra
wozdaniu lub informacji dodatkowej.

Przykład: MSR 7 paragraf 14

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesOfE X duration,
quityOrDebtInstrumentsOfOthe
debit
rEntitiesClassifiedAsInvestingAc
tivities

Inne środki pieniężne otrzy
mane ze sprzedaży instru
mentów kapitałowych lub
instrumentów dłużnych innych
jednostek zaklasyfikowane
jako działalność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży instrumentów
kapitałowych lub instrumentów dłużnych innych jednostek
(inne niż środki pieniężne otrzymane za instrumenty uznane za
ekwiwalenty środków pieniężnych lub za instrumenty będące
w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem handlowym) zakla
syfikowany jako działalność inwestycyjna.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt d)

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesO
fInterestsInJointVenturesClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
debit

Inne środki pieniężne otrzy
mane ze sprzedaży udziałów
we wspólnych przedsięwzię
ciach zaklasyfikowane jako
działalność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów we
wspólnych przedsięwzięciach (inne niż środki pieniężne
otrzymane za instrumenty uznane za ekwiwalenty środków
pieniężnych lub za instrumenty będące w posiadaniu jednostki
z przeznaczeniem handlowym) zaklasyfikowany jako działal
ność inwestycyjna. [Zob.: wspÓlne przedsięwzięcia [member]]

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt d)

ifrs-full

OtherComponentsOfDeferredTa
xExpenseIncome

X duration,
debit

Inne składniki obciążenia
(przychodu) z tytułu odroczo
nego podatku

Kwota składnikÓw obciążenia lub przychodu z tytułu odro
czonego podatku, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.:
przychÓd (obciążenie) z tytułu odroczonego podatku]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 80

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Inne całkowite dochody

Etykieta dokumentacji

Kwota przychodÓw i kosztÓw (w tym korekty wynikające
z przeklasyfikowania), ktÓra nie została ujęta w wyniku
finansowym zgodnie z tym, czego wymagają lub na co
zezwalają MSSF. [Zob.: MSSF [member]]

Referencje

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 81 A pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 91 pkt
a), ujawnianie informacji: MSSF
12 paragraf B12 pkt b) ppkt (vii)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAb
stract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAttri
butableToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przy Kwota innych całkowitych dochodÓw przypisanych do
pisane do udziałÓw niekon
udziałÓw niekontrolujących. [Zob.: udziały niekontrolujące;
trolujących
inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAttri
butableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przy Kwota innych całkowitych dochodÓw przypisanych do
pisane do właścicieli jednostki właścicieli jednostki dominującej.
dominującej

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTax

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxApplicationOfOverlayAp
proach

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zastoso
wanie metody nakładania

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z zastosowaniem metody nakładania. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

Inne całkowite dochody [abs
tract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxApplicationOfOverlayAp
proachAbstract

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zastoso
wanie metody nakładania
[abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo X duration,
reTaxAvailableforsaleFinancialAs credit
sets

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, aktywa
finansowe dostępne do sprze
daży

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z aktywami finansowymi dostępnymi do sprze
daży. [Zob.: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; inne
całkowite dochody, przed opodatkowaniem]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zabezpie
czenia przepływÓw pienięż
nych

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z zabezpieczeniami przepływÓw pieniężnych.
[Zob.: zabezpieczenia przepływÓw pieniężnych [member];
inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxChangeInFairValueOfFinan
cialLiabilityAttributableToChan
geInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zmiana
wartości godziwej zobowi
ązania finansowego wyni
kająca ze zmiany ryzyka
kredytowego zobowiązania

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem Ujawnianie informacji: MSR 1
związanych ze zmianą wartości godziwej zobowiązania finan paragraf 7, ujawnianie informacji:
sowego wynikającą ze zmiany ryzyka kredytowego zobowi
MSR 1 paragraf 91 pkt b)
ązania. [Zob.: inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem;
ryzyko kredytowe [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxChangeInValueOfForeig
nCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zmiana
wartości walutowych
spreadów bazowych

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych ze zmianą wartości walutowych spreadów bazo
wych. [Zob.: inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeBefo X duration,
reTaxChangeInValueOfForwardE credit
lementsOfForwardContracts

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zmiana
wartości elementów termino
wych (forward) kontraktów
forward

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem Ujawnianie informacji: MSR 1
związanych ze zmianą wartości elementów terminowych (for paragraf 7, ujawnianie informacji:
ward) kontraktów forward. [Zob.: inne całkowite dochody,
MSR 1 paragraf 91 pkt b)
przed opodatkowaniem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptions

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zmiana
wartości opcji w czasie

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych ze zmianą wartości opcji w czasie [Zob.: inne
całkowite dochody, przed opodatkowaniem]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt b)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxExchangeDifferencesOn
Translation

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, rÓżnice
kursowe z przeliczenia

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z rÓżnicami kursowymi wynikającymi z przeli
czenia sprawozdań finansowych jednostek działających za
granicą. [Zob.: inne całkowite dochody, przed opodatkowa
niem]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxFinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, przychody
(koszty) finansowe z tytułu
posiadanych umÓw reaseku
racji wyłączone z wyniku
finansowego

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z przychodami (kosztami) finansowymi z tytułu
posiadanych umÓw reasekuracji. [Zob.: przychody (koszty)
finansowe z tytułu ubezpieczenia; Posiadane umowy reaseku
racji [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 82 – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxFinancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, aktywa
finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z aktywami finansowymi wycenianymi w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: aktywa finan
sowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt b),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (viii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeBefo X duration,
reTaxGainsLossesFromInvestmen credit
tsInEquityInstruments

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zyski
(straty) z tytułu inwestycji
w instrumenty kapitałowe

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z zyskami (stratami) z tytułu zmian wartości
godziwej inwestycji w instrumenty kapitałowe, ktÓre
jednostka wyznaczyła jako wyceniane według wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: inne całkowite
dochody, przed opodatkowaniem]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt b),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 20 pkt a) ppkt (vii)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxGainsLossesOnHedgingIn
strumentsThatHedgeInvestmentsI
nEquityInstruments

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zyski
(straty) z tytułu instrumentÓw
zabezpieczających, które
zabezpieczają inwestycje
w instrumenty kapitałowe

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z zyskami (stratami) z tytułu instrumentÓw
zabezpieczających, które zabezpieczają inwestycje w instru
menty kapitałowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako wyceniane
według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt b)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxGainsLossesOnRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlans

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zyski
(straty) z tytułu ponownych
wycen programÓw określo
nych świadczeń

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z zyskami (stratami) z tytułu ponownych wycen
programÓw określonych świadczeń, na które składają się zyski
i straty aktuarialne; zwrot z aktywÓw programu, z wyłącze
niem kwot uwzględnionych jako odsetki netto od zobowi
ązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń; oraz wszelkie zmiany wysokości pułapu aktywów,
z wyłączeniem kwot uwzględnionych jako odsetki netto od
zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń. [Zob.: inne całkowite dochody, przed opodatko
waniem; programy określonych świadczeń [member]; aktywa
programu [member]; zobowiązanie (składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 7
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxGainsLossesOnRevaluation

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zyski
(straty) z tytułu aktualizacji
wyceny

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z zyskami (stratami) w związku ze zmianami
w nadwyżce z przeszacowania. [Zob.: inne całkowite dochody,
przed opodatkowaniem; nadwyżka z przeszacowania]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxHedgesOfNetInvestmentsIn
ForeignOperations

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zabezpie
czenie udziałÓw w aktywach
netto jednostek działających za
granicą

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem
związanych z zabezpieczeniem udziałÓw w aktywach netto
jednostek działających za granicą. [Zob.: inne całkowite
dochody, przed opodatkowaniem]

Ujawnianie informacji: MSR 39
paragraf 102 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 91 pkt
b), ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.13 pkt a)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxInsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOrLos
sThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, przychody
(koszty) finansowe z tytułu
ubezpieczenia wynikające
z wystawionych umÓw ubez
pieczeniowych, wyłączone
z wyniku finansowego, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
zysku lub straty

Kwota innych całkowitych dochodÓw, przed opodatkowa
niem, związanych z przychodami (kosztami) finansowymi
z tytułu ubezpieczenia wynikającymi z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych, ktÓre zostaną następnie przeklasyfiko
wane do zysku lub straty. [Zob.: przychody (koszty) finansowe
z tytułu ubezpieczenia; wystawione umowy ubezpieczeniowe
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxInsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOrLos
sThatWillNotBeReclassifiedToP
rofitOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, przychody
(koszty) finansowe z tytułu
ubezpieczenia wynikające
z wystawionych umÓw ubez
pieczeniowych, wyłączone
z wyniku finansowego, ktÓre
nie zostaną przeklasyfikowane
do zysku lub straty

Kwota innych całkowitych dochodÓw, przed opodatkowa
niem, związanych z przychodami (kosztami) finansowymi
z tytułu ubezpieczenia wynikającymi z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych, ktÓre nie zostaną następnie przeklasyfi
kowane do zysku lub straty. [Zob.: przychody (koszty) finan
sowe z tytułu ubezpieczenia; wystawione umowy ubezpiecze
niowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zmiana netto
w odroczonych saldach
z regulowanej działalności
związana z pozycjami, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem Ujawnianie informacji: MSSF 14
związanych ze zmianą netto w odroczonych saldach z regulo paragraf 22 pkt b)
wanej działalności związaną z pozycjami, ktÓre zostaną
przeklasyfikowane do wyniku finansowego. [Zob.: odroczone
salda z regulowanej działalności [member]; inne całkowite
dochody]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zmiana netto
w odroczonych saldach
z regulowanej działalności
związana z pozycjami, ktÓre
nie zostaną przeklasyfikowane
do wyniku finansowego

Kwota innych całkowitych dochodÓw przed opodatkowaniem Ujawnianie informacji: MSSF 14
związanych ze zmianą netto w odroczonych saldach z regulo paragraf 22 pkt a)
wanej działalności związaną z pozycjami, ktÓre nie zostaną
przeklasyfikowane do wyniku finansowego. [Zob.: odroczone
salda z regulowanej działalności [member]; inne całkowite
dochody]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxApplicationOfOverlayAp
proach

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zastosowanie
metody nakładania

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z zastosowaniem metody nakładania. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem, zmiana netto
w odroczonych saldach
z regulowanej działalności
związana z pozycjami, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego [abstract]
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Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxApplicationOfOverlayAp
proachAbstract

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zastosowanie
metody nakładania [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxAvailableforsaleFinancia
lAssets

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, aktywa finan
sowe dostępne do sprzedaży

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z aktywami finansowymi dostępnymi do sprze
daży. [Zob.: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zabezpie
czenia przepływÓw pienięż
nych

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z zabezpieczeniami przepływÓw pieniężnych.
[Zob.: zabezpieczenia przepływów pieniężnych [member]; inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości godziwej zobowi
ązania finansowego wyni
kająca ze zmiany ryzyka
kredytowego zobowiązania

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianami wartości godziwej zobowiązań
finansowych wynikających ze zmian ryzyka kredytowego tych
zobowiązań. [Zob.: inne całkowite dochody; ryzyko kredytowe
[member]; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForeig
nCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości walutowych
spreadów bazowych

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianą wartości walutowych spreadów bazo
wych. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForeig
nCurrencyBasisSpreadsThatHed
geTimeperiodRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości walutowych
spreadów bazowych, które
zabezpieczają pozycje zabez
pieczane związane z okresem

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianą wartości walutowych spreadów bazo
wych, które zabezpieczają pozycje zabezpieczane związane
z okresem. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24E pkt c)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForeig
nCurrencyBasisSpreadsThatHed
geTransactionRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości walutowych
spreadów bazowych, które
zabezpieczają pozycje zabez
pieczane związane z transakcją

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianą wartości walutowych spreadÓw bazo
wych, ktÓre zabezpieczają pozycje zabezpieczane związane
z transakcją. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24E pkt c)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardContracts

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości elementów termino
wych (forward) kontraktów
forward

Ujawnianie informacji: MSR 1
Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianą wartości elementów terminowych (for paragraf 7, ujawnianie informacji:
ward) kontraktów forward. [Zob.: inne całkowite dochody]
MSR 1 paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardContrac
tsThatHedgeTimeperiodRelated
HedgedItems

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości elementów termino
wych (forward) kontraktów
forward, które zabezpieczają
pozycje zabezpieczane
związane z okresem

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
Ujawnianie informacji: MSSF 7
związanych ze zmianą wartości elementów terminowych (for paragraf 24E pkt c)
ward) kontraktów forward, które zabezpieczają pozycje
zabezpieczane związane z okresem. [Zob.: inne całkowite
dochody]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardContrac
tsThatHedgeTransactionRelated
HedgedItems

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości elementów termino
wych (forward) kontraktów
forward, które zabezpieczają
pozycje zabezpieczane
związane z transakcją

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
Ujawnianie informacji: MSSF 7
związanych ze zmianą wartości elementów terminowych (for paragraf 24E pkt c)
ward) kontraktów forward, które zabezpieczają pozycje
zabezpieczane związane z transakcją. [Zob.: inne całkowite
dochody]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptions

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości opcji w czasie

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianą wartości opcji w czasie. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsThatHedgeTimepe
riodRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości opcji w czasie, ktÓre
zabezpieczają pozycje zabez
pieczane związane z okresem

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianą wartości opcji w czasie, ktÓre zabez
pieczają pozycje zabezpieczane związane z okresem. [Zob.:
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24E pkt b)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsThatHedgeTransac
tionRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana
wartości opcji w czasie, ktÓre
zabezpieczają pozycje zabez
pieczane związane z transakcją

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianą wartości opcji w czasie, ktÓre zabez
pieczają pozycje zabezpieczane związane z transakcją. [Zob.:
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24E pkt b)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxExchangeDifferencesOn
Translation

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, rÓżnice
kursowe z przeliczenia

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z rÓżnicami kursowymi wynikającymi z przeli
czenia sprawozdań finansowych jednostek działających za
granicą. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 7
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt a) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 82 – wejście
w życie: 01.01.2021

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxFinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody po
opodatkowaniu, przychody
(koszty) finansowe z tytułu
posiadanych umÓw reaseku
racji wyłączone z wyniku
finansowego

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z przychodami (kosztami) finansowymi z tytułu
posiadanych umÓw reasekuracji. [Zob.: przychody (koszty)
finansowe z tytułu ubezpieczenia; Posiadane umowy reaseku
racji [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, aktywa finan
sowe wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
Ujawnianie informacji: MSR 1
związanych z aktywami finansowymi wycenianymi w wartości paragraf 7, ujawnianie informacji:
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: aktywa finan MSR 1 paragraf 91 pkt a)
sowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody; inne całkowite dochody]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesFromInves
tmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zyski (straty)
z tytułu inwestycji w instru
menty kapitałowe

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z zyskami (stratami) z tytułu zmian wartości
godziwej inwestycji w instrumenty kapitałowe, ktÓre
jednostka wyznaczyła jako wyceniane według wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt a)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnHedgingIn
strumentsThatHedgeInvestmentsI
nEquityInstruments

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zyski (straty)
z tytułu instrumentÓw zabez
pieczających, które zabezpie
czają inwestycje w instrumenty
kapitałowe

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z zyskami (stratami) z tytułu instrumentÓw
zabezpieczających, które zabezpieczają inwestycje w instru
menty kapitałowe, ktÓre jednostka wyznaczyła jako wyceniane
według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlans

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zyski (straty)
z tytułu ponownych wycen
programÓw określonych
świadczeń

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
Ujawnianie informacji: MSR 1
związanych z zyskami (stratami) z tytułu ponownych wycen paragraf 91 pkt a), ujawnianie
programÓw określonych świadczeń, na które składają się zyski informacji: MSR 1 paragraf 7
i straty aktuarialne; zwrot z aktywÓw programu, z wyłącze
niem kwot uwzględnionych jako odsetki netto od zobowi
ązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń; oraz wszelkie zmiany wysokości pułapu aktywów,
z wyłączeniem kwot uwzględnionych jako odsetki netto od
zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń. [Zob.: inne całkowite dochody; programy określo
nych świadczeń [member]; aktywa programu [member];
zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnRevaluation

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zyski (straty)
z tytułu aktualizacji wyceny

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z zyskami (stratami) w związku ze zmianami
w nadwyżce z przeszacowania. [Zob.: inne całkowite dochody;
nadwyżka z przeszacowania]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxHedgesOfNetInvestmen
tsInForeignOperations

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zabezpie
czenie udziałÓw w aktywach
netto jednostek działających za
granicą

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych z zabezpieczeniem udziałÓw w aktywach netto
jednostek działających za granicą. [Zob.: inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 39
paragraf 102 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 91 pkt
a), ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.13 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceContrac
tsIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedToP
rofitOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody po
opodatkowaniu, przychody
(koszty) finansowe z tytułu
ubezpieczenia wynikające
z wystawionych umÓw ubez
pieczeniowych, wyłączone
z wyniku finansowego, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
zysku lub straty

Kwota innych całkowitych dochodÓw, po opodatkowaniu,
związanych z przychodami (kosztami) finansowymi z tytułu
ubezpieczenia wynikającymi z wystawionych umÓw ubezpie
czeniowych, ktÓre zostaną następnie przeklasyfikowane do
zysku lub straty. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu
ubezpieczenia; wystawione umowy ubezpieczeniowe [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt a) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceContrac
tsIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, przychody
(koszty) finansowe z tytułu
ubezpieczenia wynikające
z wystawionych umÓw ubez
pieczeniowych, wyłączone
z wyniku finansowego, ktÓre
nie zostaną przeklasyfikowane
do zysku lub straty

Kwota innych całkowitych dochodÓw, po opodatkowaniu,
związanych z przychodami (kosztami) finansowymi z tytułu
ubezpieczenia wynikającymi z wystawionych umÓw ubezpie
czeniowych, ktÓre nie zostaną następnie przeklasyfikowane do
zysku lub straty. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu
ubezpieczenia; wystawione umowy ubezpieczeniowe [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 7 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 91 pkt a) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 90 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana netto
w odroczonych saldach
z regulowanej działalności
związana z pozycjami, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego

Ujawnianie informacji: MSSF 14
Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
związanych ze zmianą netto w odroczonych saldach z regulo paragraf 22 pkt b), ujawnianie
wanej działalności związaną z pozycjami, ktÓre zostaną
informacji: MSSF 14 paragraf 35
przeklasyfikowane do wyniku finansowego. [Zob.: odroczone
salda z regulowanej działalności [member]; inne całkowite
dochody]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana netto
w odroczonych saldach
z regulowanej działalności
związana z pozycjami, ktÓre
nie zostaną przeklasyfikowane
do wyniku finansowego

Kwota innych całkowitych dochodÓw po opodatkowaniu
Ujawnianie informacji: MSSF 14
związanych ze zmianą netto w odroczonych saldach z regulo paragraf 22 pkt a), ujawnianie
wanej działalności związaną z pozycjami, ktÓre nie zostaną
informacji: MSSF 14 paragraf 35
przeklasyfikowane do wyniku finansowego. [Zob.: odroczone
salda z regulowanej działalności [member]; inne całkowite
dochody]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeThat X duration,
WillBeReclassifiedToProfitOrLos credit
sBeforeTax

Inne całkowite dochody, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
zysku lub straty, przed
opodatkowaniem

Kwota innych całkowitych dochodÓw, ktÓre zostaną prze
klasyfikowane do zysku lub straty, przed opodatkowaniem.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf IG6, powszechna
praktyka: MSR 1 paragraf 82 A

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeThat X duration,
WillBeReclassifiedToProfitOrLos credit
sNetOfTax

Inne całkowite dochody, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
zysku lub straty, po opodat
kowaniu

Kwota innych całkowitych dochodÓw, ktÓre zostaną prze
klasyfikowane do zysku lub straty, po opodatkowaniu. [Zob.:
inne całkowite dochody]

Przykład: MSR 1 paragraf IG6,
przykład: MSR 1 paragraf 82 A

Inne całkowite dochody, po
opodatkowaniu, zmiana netto
w odroczonych saldach
z regulowanej działalności
związana z pozycjami, ktÓre
zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherComprehensiveIncomeThat X duration,
WillNotBeReclassifiedToProfitOr credit
LossBeforeTax

Inne całkowite dochody, ktÓre
nie zostaną przeklasyfikowane
do zysku lub straty, przed
opodatkowaniem

Kwota innych całkowitych dochodÓw, ktÓre nie zostaną
przeklasyfikowane do zysku lub straty, przed opodatkowa
niem. [Zob.: inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf IG6, powszechna
praktyka: MSR 1 paragraf 82 A

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeThat X duration,
WillNotBeReclassifiedToProfitOr credit
LossNetOfTax

Inne całkowite dochody, ktÓre
nie zostaną przeklasyfikowane
do zysku lub straty, po
opodatkowaniu

Kwota innych całkowitych dochodÓw, ktÓre nie zostaną
przeklasyfikowane do zysku lub straty, po opodatkowaniu.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Przykład: MSR 1 paragraf IG6,
przykład: MSR 1 paragraf 82 A

ifrs-full

OtherContingentLiabilities
Member

member

Inne zobowiązania warunkowe
[member]

Element ten oznacza zobowiązania warunkowe, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: zobowiązania warunkowe
[member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 88

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Inne aktywa obrotowe

Kwota aktywÓw obrotowych, ktÓrych jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: aktywa obrotowe (krÓtkoterminowe)]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfOtherNoncurren
tBorrowings

X instant,
credit

Inne pożyczki krótkotermi
nowe oraz krótkoterminowa
część innych pożyczek długo
terminowych

Kwota innych pożyczek krótkoterminowych oraz krótkotermi Powszechna praktyka: MSR 1
nowej części innych pożyczek. [Zob.: inne pożyczki]
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Inne krÓtkoterminowe aktywa
finansowe

Wysokość krótkoterminowych aktywów finansowych, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: inne aktywa finansowe;
krÓtkoterminowe aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt d)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherCurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Inne krÓtkoterminowe zobo
wiązania finansowe

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań finansowych, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: inne zobowiązania finan
sowe; krótkoterminowe zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt m), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B13
pkt b)

ifrs-full

OtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Inne zobowiązania krótkoter
minowe

Kwota zobowiązań krótkoterminowych, których jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: zobowiązania krótkoterminowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAssets

X instant,
debit

Inne obrotowe aktywa niefi
nansowe

Kwota obrotowych aktywÓw niefinansowych, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Inne krÓtkoterminowe zobo
wiązania niefinansowe

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań niefinansowych,
których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym spra
wozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: inne zobowiązania
finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Inne zobowiązania krótkoter
minowe

Kwota zobowiązań krótkoterminowych, których jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Inne bieżące należności

Kwota pozostałych należności krótkoterminowych. [Zob.:
pozostałe należności]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Posiadane inne instrumenty
dłużne

Kwota instrumentÓw dłużnych posiadanych przez jednostkę,
których nie ujawnia ona odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: posiadane instrumenty
dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 857

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Inne zmniejszenia, łączna
różnica między wartością
godziwą w momencie
początkowego ujęcia a ceną
transakcyjną wymagająca
ujęcia w wyniku finansowym

Zmniejszenie łącznej różnicy między wartością godziwą
w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną
instrumentów finansowych wymagającą ujęcia w wyniku
finansowym, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: łączna
różnica między wartością godziwą w momencie początkowego
ujęcia a ceną transakcyjną wymagająca ujęcia w wyniku
finansowym; instrumenty finansowe, klasa [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG14,
przykład: MSSF 7 paragraf 28 pkt
b)

OtherDecreasesAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognised

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAndCas X instant,
hEquivalentsInStatementOfCashF credit
lows

Inne rÓżnice w stosunku do
środków pieniężnych i ekwi
walentÓw środków pienięż
nych w sprawozdaniu z prze
pływÓw pieniężnych

Kwota rÓżnic między środkami pieniężnymi i ekwiwalentami Powszechna praktyka: MSR 7
środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływÓw
paragraf 45
pieniężnych i w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwa
lenty środków pieniężnych]

ifrs-full

OtherDisposalsOfAssetsMember

member

Inna sprzedaż aktywów
[member]

Element ten oznacza sprzedaż aktywów, której jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt
c)

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Inne koszty pracownicze

Kwota kosztÓw pracowniczych, ktÓrych jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 5

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedContin
gentLiabilityMember

member

Inne zobowiązanie warunkowe
związane ze środowiskiem
[member]

Element ten oznacza zobowiązanie warunkowe związane ze
środowiskiem, którego jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.:
zobowiązania warunkowe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 88

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedProvi
sionMember

member

Inna rezerwa związana ze
środowiskiem [member]

Element ten oznacza rezerwę związaną ze środowiskiem, której
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: inne rezerwy [member]]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Inne udziały kapitałowe

Kwota udziałÓw kapitałowych jednostki bez kapitału podsta
wowego, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt e)

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Inne udziały kapitałowe
[member]

Element ten oznacza udziały kapitałowe jednostki bez kapitału
podstawowego, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

member

Inne kapitałowe papiery
wartościowe [member]

Element ten oznacza instrumenty kapitałowe, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE60,
przykład: MSSF 13 paragraf 94

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Pozostałe koszty, według
funkcji

Kwota kosztÓw, ktÓrych jednostka nie wykazuje odrębnie
w tym samym zestawieniu lub informacji dodatkowej, gdy do
analizy kosztÓw jednostka stosuje formę „koszty w układzie
funkcjonalnym”.

Przykład: MSR 1 paragraf 103,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99, ujawnianie informacji:
MSR 26 paragraf 35 pkt b) ppkt
(vii)

ifrs-full

OtherExpenseByNature

X duration,
debit

Pozostałe koszty, według
rodzaju

Kwota kosztÓw, ktÓrych jednostka nie wykazuje odrębnie
w tym samym zestawieniu lub informacji dodatkowej, gdy do
analizy kosztÓw jednostka stosuje formę „koszty w układzie
porÓwnawczym”. [Zob.: koszty, według rodzaju]

Przykład: MSR 1 paragraf 102,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Pozostałe koszty z tytułu opłat
i prowizji

Kwota kosztÓw z tytułu opłat i prowizji, ktÓrych jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: koszty z tytułu opłat i prowizji]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 859

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherFeeAndCommissionIncome

X duration,
credit

Pozostałe przychody z tytułu
opłat i prowizji

Kwota przychodÓw z tytułu opłat i prowizji, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: przychody z tytułu opłat
i prowizji]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Inne koszty finansowe

Kwota kosztÓw finansowych, ktÓrych jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: koszty finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Pozostałe przychody finan
sowe

Kwota przychodÓw finansowych, ktÓrych jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: przychody finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Pozostałe przychody (koszty)
finansowe

Kwota przychodÓw lub kosztÓw finansowych, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: przychody (koszty) finan
sowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Inne aktywa finansowe

Wysokość aktywów finansowych, których jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt d)

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Inne zobowiązania finansowe

Wysokość zobowiązań finansowych, których jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt m)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherGainsLosses

X duration,
credit

Inne zyski (straty)

Zyski (straty), ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 102, powszechna
praktyka: MSR 1 paragraf 103

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Inne aktywa dotknięte utratą
wartości [member]

Element ten oznacza aktywa dotknięte utratą wartości, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej.

Przykład: MSR 36 paragraf 127

ifrs-full

OtherIncome

X duration,
credit

Pozostałe przychody

Kwota przychodÓw operacyjnych, ktÓrych jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Przykład: MSR 1 paragraf 103,
przykład: MSR 1 paragraf 102,
ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt b) ppkt (iv)

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromSubsi
diariesJointlyControlledEntitie
sAndAssociates

X duration,
credit

Pozostałe przychody (koszty)
wygenerowane przez jednostki
zależne, współkontrolowane
i stowarzyszone

Kwota przychodÓw lub kosztÓw wygenerowanych przez
jednostki zależne, współkontrolowane i stowarzyszone,
ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym spra
wozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: jednostki stowa
rzyszone [member]; jednostki zależne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDifferen
ceBetweenFairValueAtInitialRe
cognitionAndAmountDetermine
dUsingValuationTechniqueYetTo
BeRecognised

X duration

Inne zwiększenia, łączna
różnica między wartością
godziwą w momencie
początkowego ujęcia a ceną
transakcyjną wymagająca
ujęcia w wyniku finansowym

Zwiększenie łącznej różnicy między wartością godziwą
w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną
instrumentów finansowych wymagającą ujęcia w wyniku
finansowym, ktÓrej jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: łączna
różnica między wartością godziwą w momencie początkowego
ujęcia a ceną transakcyjną wymagająca ujęcia w wyniku
finansowym; instrumenty finansowe, klasa [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG14,
przykład: MSSF 7 paragraf 28 pkt
b)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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OtherIndividuallyImmaterialCom
ponentsOfOtherComprehensiveIn
comeBeforeTax

X duration,
credit

Inne indywidualnie nieistotne
składniki innych całkowitych
dochodÓw, przed opodatko
waniem

Kwota indywidualnie nieistotnych składnikÓw innych całko
witych dochodÓw, przed opodatkowaniem, ktÓrych jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: inne całkowite dochody, przed
opodatkowaniem]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterialCom
ponentsOfOtherComprehensiveIn
comeNetOfTax

X duration,
credit

Inne indywidualnie nieistotne
składniki innych całkowitych
dochodÓw, po opodatkowaniu

Kwota indywidualnie nieistotnych składnikÓw innych całko
witych dochodÓw, po opodatkowaniu, ktÓrych jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCas
hClassifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Inne wpływy (wypływy)
środków pieniężnych, zali
czone do działalności finan
sowej

Wpływy (wypływy) środków pieniężnych, zaliczone do dzia
łalności finansowej, których jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCas
hClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Inne wpływy (wypływy)
środków pieniężnych zaklasy
fikowane jako działalność
inwestycyjna

Wpływy (wypływy) środków pieniężnych, zaklasyfikowane
jako działalność inwestycyjna, których jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCas
hClassifiedAsOperatingActivities

X duration,
debit

Inne wpływy (wypływy)
środków pieniężnych, zali
czone do działalności opera
cyjnej

Wpływy (wypływy) środków pieniężnych, zaliczone do dzia
łalności operacyjnej, których jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 14

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Inne wartości niematerialne

Kwota wartości niematerialnych, których jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119
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OtherIntangibleAssetsMember

member

Inne wartości niematerialne
[member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: wartości niematerialne inne
niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Pozostałe zapasy bieżące

Kwota zapasÓw, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.:
zapasy]

Powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

OtherLiabilities

X instant,
credit

Inne zobowiązania

Kwota zobowiązań, których jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

X instant,
OtherLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceContrac credit
tsIssued

Inne zobowiązania wynikające
z wystawionych umÓw ubez
pieczeniowych i umÓw rease
kuracyjnych

Kwota zobowiązań wynikających z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych i umÓw reasekuracyjnych, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: zobowiązania wynikające
z wystawionych umÓw ubezpieczenia i umÓw reasekuracji]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG22 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt
b) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Inne długoterminowe świad
czenia pracownicze

Kwota długoterminowych świadczeń pracowniczych innych
Powszechna praktyka: MSR 19
niż świadczenia po okresie zatrudnienia i świadczenia z tytułu paragraf 158
rozwiązania stosunku pracy. Świadczenia takie mogą obej
mować długoterminowe płatne nieobecności, nagrody jubileu
szowe lub inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy,
długoterminowe renty inwalidzkie, długoterminowe wypłaty
z zysku i premie oraz długoterminowe odroczone wynagro
dzenia. [Zob.: koszty świadczeń pracowniczych]

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Inne rezerwy długoterminowe

Kwota rezerw długoterminowych innych niż rezerwy z tytułu
świadczeń pracowniczych. [Zob.: rezerwy długoterminowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 78 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherMaterialActuarialAssum
ptions

X.XX
instant

Inne istotne założenia aktua
rialne

Każde inne założenie stosowane jako istotne założenie aktua
rialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń. [Zob.: założenia aktuarialne [member];
zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości
bieżącej]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 144

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssum
ptionsMember

member

Inne istotne założenia aktua
rialne [member]

Element ten oznacza istotne założenia aktuarialne, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: założenia aktuarialne
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 145

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
debit

Inne istotne pozycje niepie
niężne

Kwota istotnych pozycji niepieniężnych innych niż umorzenia
i amortyzacja

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23 pkt i), ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 28
pkt e)

ifrs-full

OtherNoncurrentAssets

X instant,
debit

Inne aktywa trwałe

Kwota aktywÓw trwałych, ktÓrych jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: aktywa trwałe (długoterminowe)]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Inne długoterminowe aktywa
finansowe

Kwota długoterminowych aktywÓw finansowych, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: inne aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt d)

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Inne długoterminowe zobowi
ązania finansowe

Kwota długoterminowych zobowiązań finansowych, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: inne zobowiązania finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt m), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B13
pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Inne zobowiązania długoter
minowe

Kwota zobowiązań długoterminowych, których jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: zobowiązania długoterminowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancialAs
sets

X instant,
debit

Inne trwałe aktywa niefinan
sowe

Kwota trwałych aktywÓw niefinansowych, ktÓrych jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancialLia
bilities

X instant,
credit

Inne długoterminowe zobowi
ązania niefinansowe

Kwota długoterminowych zobowiązań niefinansowych,
których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym spra
wozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: inne zobowiązania
finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Inne zobowiązania długoter
minowe

Kwota zobowiązań długoterminowych, których jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Inne należności długotermi
nowe

Kwota pozostałych należności długoterminowych [Zob.:
pozostałe należności]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
b)

ifrs-full

OtherNonfinancialAssets

X instant,
debit

Inne aktywa niefinansowe

Kwota aktywÓw niefinansowych, ktÓrych jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: aktywa finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Inne zobowiązania niefinan
sowe

Kwota zobowiązań niefinansowych, których jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: inne zobowiązania finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherOperatingIncomeExpense

X duration,
credit

Inne przychody (koszty)
operacyjne

Kwota przychodÓw (kosztÓw) operacyjnych, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Inne zobowiązania

Kwoty przypadające do zapłaty, których jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Inne ryzyko cenowe [member]

Element ten oznacza rodzaj ryzyka rynkowego reprezentują
cego ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub
przyszłe przepływy pieniężne z nim związane będą ulegać
wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych (inne niż
wynikające z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka waluto
wego), niezależnie od tego, czy zmiany te spowodowane są
czynnikami charakterystycznymi dla danego instrumentu
finansowego lub dla jego emitenta, czy też czynnikami
wywierającymi wpływ na wszystkie podobne instrumenty
finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku. [Zob.: ryzyko
walutowe [member]; ryzyko stopy procentowej [member];
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 7
Definicje terminÓw

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquipment

X instant,
debit

Inne rzeczowe aktywa trwałe

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych, ktÓrych jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquipmen
tMember

member

Inne rzeczowe aktywa trwałe
[member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
reprezentującą rzeczowe aktywa trwałe, których jednostka nie
ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji
dodatkowej. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

OtherProvisions

X instant,
credit

Inne rezerwy

Kwota rezerw innych niż rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych. [Zob.: rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 78 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 37 paragraf 84
pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OtherProvisionsAbstract

Inne rezerwy [abstract]

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Inne rezerwy [member]

Element ten oznacza rezerwy inne niż rezerwy z tytułu
świadczeń pracowniczych. Stanowi on również standardową
wartość dla osi „Klasy innych rezerw”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Pozostałe należności

Kwota należności, których jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
b)

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAccoun
tCreditBalances

X instant,
credit

Inne odroczone salda kredy
towe z regulowanej działal
ności

Kwota odroczonych sald kredytowych z regulowanej działal
ności, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym
sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: odroczone
salda kredytowe z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf IE5,
przykład: MSSF 14 paragraf 25

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAccoun
tDebitBalances

X instant,
debit

Inne odroczone salda debe
towe z regulowanej działal
ności

Kwota odroczonych sald debetowych z regulowanej działal
ności, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym
sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: odroczone
salda debetowe z regulowanej działalności]

Przykład: MSSF 14 paragraf IE5,
przykład: MSSF 14 paragraf 25

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Pozostałe podmioty powiązane
[member]

Element ten oznacza podmioty powiązane, których jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19 pkt g)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 867

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

OtherReserves

X instant,
credit

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

member

ifrs-full

OtherRevenue

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta

Pozostałe kapitały rezerwowe

Etykieta dokumentacji

Referencje

Składnik kapitału własnego stanowiący kapitał rezerwowy
wchodzący w skład kapitału własnego, nieuwzględniający
zysków zatrzymanych. [Zob.: zyski zatrzymane]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt e)

Pozostałe kapitały rezerwowe
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący
kapitał rezerwowy wchodzący w skład kapitału własnego,
nieuwzględniający zysków zatrzymanych. Stanowi on również
standardową wartość dla osi „Kapitał rezerwowy wchodzący
w skład kapitału własnego”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: zyski zatrzymane]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106, ujawnianie informacji:
MSR 1 paragraf 79 pkt b)

X duration,
credit

Inne przychody

Kwota przychodÓw pochodzących ze źródeł, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Inne odwrÓcenia rezerw

Kwota odwrÓceń rezerw, których jednostka nie ujawnia
odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodat
kowej. [Zob.: rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt g)

OtherShorttermEmployeeBenefits

X duration,
debit

Inne krÓtkoterminowe świad
czenia pracownicze

Kwota kosztÓw z tytułu świadczeń pracowniczych (innych niż
świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy) podlegająca
w całości rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od
końca rocznego okresu sprawozdawczego, w ktÓrym
pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: koszty świadczeń pracow
niczych]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 9

Pozostałe kapitały rezerwowe
[abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Kwota rezerw bieżących innych niż rezerwy z tytułu świad
czeń pracowniczych. [Zob.: rezerwy]

Referencje

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Inne rezerwy bieżące

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 78 pkt d)

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAssets
Transferred

X instant,
credit

Wartość godziwa na dzień przejęcia innych aktywÓw rzeczo Ujawnianie informacji: MSSF 3
Inne przeniesione aktywa
materialne (rzeczowe) i niema wych i niematerialnych (w tym przedsiębiorstwa lub jednostki paragraf B64 pkt f) ppkt (ii)
zależnej jednostki przejmującej) przekazanych jako zapłata
terialne
w ramach połączenia jednostek gospodarczych, których
jednostka nie ujawnia odrębnie w tej samej informacji dodat
kowej. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy;
połączenia jednostek [member]; jednostki zależne [member]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfitAn
dTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Inne skutki podatkowe
związane z uzgodnieniem
wyniku finansowego brutto
i obciążenia (przychodu)_po
datkowego

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy obciążeniem (przycho
dem) podatkowym a iloczynem wyniku finansowego brutto
i stosowanej stawki podatkowej (stosowanych stawek podat
kowych), ktÓrej jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym
sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: wynik finan
sowy brutto; zastosowana stawka podatkowa]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForReconci
liationBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X.XX
duration

Inne skutki stawki podatkowej
związane z uzgodnieniem
wyniku finansowego brutto
i obciążenia (przychodu)
podatkowego

Łączne skutki stawki podatkowej związane z uzgodnieniem
średniej efektywnej stawki podatkowej i zastosowanej stawki
podatkowej, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie
w uzgodnieniu. [Zob.: średnia efektywna stawka podatkowa;
zastosowana stawka podatkowa]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

OtherTemporaryDifferences
Member

member

Inne rÓżnice przejściowe
[member]

Element ten oznacza rÓżnice przejściowe, których jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej. [Zob.: rÓżnice przejściowe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

X duration,
credit

Inne dochody (koszty) z tytułu
obrotu

Kwota dochodÓw (kosztÓw) z tytułu obrotu, ktÓrych
jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu
lub informacji dodatkowej. [Zob.: dochody (koszty) z tytułu
obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

OtherWorkPerformedByEntity
AndCapitalised

X duration,
credit

Pozostałe prace wykonane
przez jednostkę i skapitalizo
wane

Kwota pracy własnej jednostki skapitalizowana z pozycji
pierwotnie zaklasyfikowanych jako koszty, ktÓrej jednostka
nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub infor
macji dodatkowej.

Przykład: MSR 1 paragraf IG6,
powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
credit

Wypływy środków pienięż
nych z działalności inwesty
cyjnej

Wypływ środków pieniężnych na rzecz działalności
inwestycyjnej.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX
duration

Wynik produkcji rolniczej

Wynik produkcji rolniczej jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

OutstandingBalancesForRelated
PartyTransactionsAbstract

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade
ByEntityRelatedPartyTransactions

X instant,
credit

Nierozliczone zobowiązania
Kwota nierozliczonych zobowiązań zaciągniętych przez
zaciągnięte przez jednostkę,
jednostkę w transakcjach z podmiotem powiązanym. [Zob.:
transakcje z podmiotem powi podmioty powiązane [member]]
ązanym

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 pkt b)

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMa
deOnBehalfOfEntityRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Nierozliczone zobowiązania
zaciągnięte w imieniu jedno
stki, transakcje z podmiotem
powiązanym

Kwota nierozliczonych zobowiązań zaciągniętych w imieniu
jednostki w transakcjach z podmiotem powiązanym. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 pkt b)

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMeasure
dUsingInvestmentPropertyFairVa
lueModel

X instant,
debit

Nieruchomości zajmowane
przez właściciela wyceniane
na podstawie modelu wartości
godziwej nieruchomości inwe
stycyjnej

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących nieru
chomości zajmowane przez właściciela wyceniane na
podstawie modelu wartości godziwej nieruchomości inwesty
cyjnej z zastosowaniem paragrafu 29 A MSR 16. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 29B – wejście w życie:
01.01.2021

Nierozliczone salda z tytułu
transakcji z podmiotem powi
ązanym [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

OwneroccupiedPropertyMeasure
dUsingInvestmentPropertyFairVa
lueModelMember

member

Nieruchomości zajmowane
przez właściciela wyceniane
na podstawie modelu wartości
godziwej nieruchomości inwe
stycyjnej [member]

Element ten oznacza kwotę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących nieruchomości zajmowane przez właściciela
wyceniane na podstawie modelu wartości godziwej nierucho
mości inwestycyjnej z zastosowaniem paragrafu 29 A MSR
16. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 29B – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ParentMember

member

Jednostka dominująca [mem
ber]

Element ten oznacza jednostkę, która kontroluje jedną jedno
stkę lub większą ich liczbę.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19 pkt a)

ifrs-full

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetween
GroupEntitiesRelatedPartyTran
sactions

X duration

Uczestnictwo w programie
określonych świadczeń,
w ktÓrym ryzyko jest dzielone
pomiędzy jednostki wchodzące
w skład grupy kapitałowej,
transakcje z podmiotem powi
ązanym

Kwota udziału jednostki w programie określonych świadczeń,
w ktÓrym ryzyko jest dzielone pomiędzy jednostki wchodzące
w skład grupy kapitałowej. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]; podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 22

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX
instant

Wartość nominalna na jedną
akcję

Wartość nominalna na jedną akcję.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Status przeterminowania [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 7 paragraf 35N,
powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Status przeterminowania
[member]

Element ten oznacza wszystkie statusy przeterminowania.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Status
przeterminowania”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Przykład: MSSF 7 paragraf 35N,
powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 37 – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Koszty przeszłego zatrudnienia
oraz zyski (straty) wynikające
z rozliczeń, zobowiązanie
(składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świad
czeń

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań (składników
Ujawnianie informacji: MSR 19
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające
paragraf 141 pkt d)
z kosztÓw przeszłego zatrudnienia oraz zyskÓw (strat) wyni
kających z rozliczeń. [Zob.: zyski (straty) wynikające
z rozliczeń, zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń; zobowiązanie (składnik aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń]

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLosse
sArisingFromSettlementsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLosse
sArisingFromSettlementsNetDefi
nedBenefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
credit

Koszty przeszłego zatrudnie
nia, zobowiązanie (składnik
aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań (składników
Ujawnianie informacji: MSR 19
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające
paragraf 141 pkt d)
z kosztÓw przeszłego zatrudnienia. Koszty przeszłego zatrud
nienia to zmiana wartości bieżącej zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń za pracę wykonywaną przez pracow
ników w ubiegłych okresach wynikająca ze zmiany programu
(wprowadzenia, wycofania lub zmiany warunkÓw programu
określonych świadczeń) lub z ograniczenia programu (istot
nego zmniejszenia przez jednostkę liczby pracowników obję
tych programem). [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń; programy określonych
świadczeń [member]]

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu zakupu
energii elektrycznej

Kwota zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Koszty przeszłego zatrudnienia
oraz zyski (straty) wynikające
z rozliczeń, zobowiązanie
(składnik aktywów) netto
z tytułu określonych świad
czeń [abstract]
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Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PayablesForPurchaseOfNoncur
rentAssets

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu zakupu
aktywÓw trwałych

Kwota zobowiązań z tytułu zakupu aktywÓw trwałych. [Zob.:
aktywa trwałe (długoterminowe)]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAndTa
xesOtherThanIncomeTax

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu ubez
pieczenia społecznego
i podatkÓw innych niż
podatek dochodowy

Kwota płatności należnych z tytułu ubezpieczenia społecznego
i podatkÓw innych niż podatek dochodowy. Podatek docho
dowy obejmuje wszelkie krajowe i zagraniczne podatki
pobierane od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Podatek
dochodowy obejmuje również podatki takie jak podatek
u źrÓdła płatny przez jednostki zależne, jednostki stowarzy
szone lub wspÓlne ustalenia umowne od wypłat zysku na
rzecz jednostki sprawozdawczej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X duration,
credit

Płatności z tytułu kosztÓw
emisji długu

Wypływ środków pieniężnych na pokrycie kosztów emisji
długu.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentProjec
tExpenditure

X duration,
credit

Płatności na pokrycie
wydatków związanych
z projektami rozwojowymi

Wypływ środków pieniężnych na pokrycie wydatkÓw
związanych z projektami rozwojowymi.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PaymentsForExplorationAndEva
luationExpenses

X duration,
credit

Płatności na pokrycie kosztów
z tytułu poszukiwania i oceny

Wypływ środków pieniężnych na pokrycie wydatkÓw ponie
sionych przez jednostkę w związku z poszukiwaniem i oceną
zasobów mineralnych, zanim możliwe jest dowiedzenie tech
nicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydoby
wania zasobów mineralnych.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 14

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAndClaim
sAnnuitiesAndOtherPolicyBene
fits

X duration,
credit

Płatności na poczet składek
i odszkodowań, rent i innych
świadczeń ubezpieczeniowych

Wypływ środków pieniężnych na poczet składek i odszkodo
wań, rent i innych świadczeń ubezpieczeniowych.

Przykład: MSR 7 paragraf 14 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Płatności na pokrycie kosztów
emisji akcji

Wypływ środków pieniężnych na pokrycie kosztów emisji
akcji.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Płatności z tytułu zmian
udziałÓw własnościowych
w jednostkach zależnych,
które nie prowadzą do utraty
kontroli

Wypływ środków pieniężnych na poczet zmian udziałÓw
własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą
do utraty kontroli. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 42 A, ujawnianie
informacji: MSR 7 paragraf 42B

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeldFor
DealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Płatności z tytułu umÓw
Wypływy środków pieniężnych na poczet umów dotyczących
dotyczących instrumentów
instrumentów finansowych będących w posiadaniu jednostki
finansowych będących
z przeznaczeniem handlowym.
w posiadaniu jednostki z prze
znaczeniem handlowym

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Płatności w ramach programu,
zobowiązanie (składnik akty
wów) netto z tytułu określo
nych świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń wskutek płatności
w ramach programu. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt g)

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettlemen
tsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Płatności z tytułu rozliczeń,
zobowiązanie (składnik akty
wów) netto z tytułu określo
nych świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń wskutek płatności
w ramach programu z tytułu rozliczeń. [Zob.: zyski (straty)
wynikające z rozliczeń, zobowiązanie (składnik aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń zobowiązanie (składnik
aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń; programy
określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt g)

Przykład: MSR 7 paragraf 14 pkt
g)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettlemen
tsReimbursementRights

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zmniejszenie (zwiększenie) praw do rekompensaty wskutek
płatności z tytułu rozliczeń. [Zob.: zyski (straty) wynikające
z rozliczeń, zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu
określonych świadczeń programy określonych świadczeń
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt g)

PaymentsOfLeaseLiabilitiesClassi X duration,
fiedAsFinancingActivities
credit

Opłacenie zobowiązań z tytułu
leasingu, zaliczone do działal
ności finansowej

Wypływy środków pieniężnych na opłacenie zobowiązań
z tytułu leasingu, zaliczone do działalności finansowej. [Zob.:
zobowiązania z tytułu leasingu]

Przykład: MSR 7 paragraf 17 pkt e)

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInstru
ments

Płatności na poczet innych
instrumentów kapitałowych

Wypływ środków pieniężnych na płatności na poczet instru
mentów kapitałowych, których jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedeemEn X duration,
titysShares
credit

Płatności na poczet nabycia
lub spłaty udziałów w jedno
stce

Wypływy środków pieniężnych na poczet nabycia lub spłaty
udziałów w jednostce.

Przykład: MSR 7 paragraf 17 pkt b)

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfOfEm
ployees

X duration,
credit

Płatności dokonane na rzecz
i w imieniu pracownikÓw

Wypływ środków pieniężnych na rzecz i w imieniu pracow
nikÓw.

Przykład: MSR 7 paragraf 14 pkt d)

ifrs-full

PaymentsToManufactureOrAcqui
reAssetsHeldForRentalToOther
sAndSubsequentlyHeldForSale

X duration,
credit

Wypływy środków pieniężnych na wytworzenie lub nabycie
Płatności dokonane w celu
aktywów posiadanych z przeznaczeniem na wynajem stronom
wytworzenia lub nabycia
aktywÓw posiadanych z prze trzecim, a następnie przeznaczonych na sprzedaż.
znaczeniem na wynajem
stronom trzecim, a następnie
przeznaczonych na sprzedaż

Przykład: MSR 7 paragraf 14

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServices

X duration,
credit

Płatności na rzecz dostawców
za dobra i usługi

Przykład: MSR 7 paragraf 14 pkt c)

X duration,
credit

Wypływ środków pieniężnych na rzecz dostawców za dobra
i usługi.
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Płatności z tytułu rozliczeń,
prawa do rekompensaty

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServicesAndToAndOnBehal
fOfEmployees

X duration,
credit

Płatności dokonane na rzecz
dostawców za dobra i usługi
oraz na rzecz i w imieniu
pracownikÓw

Wypływ środków pieniężnych na płatności dokonane na rzecz
dostawców za dobra i usługi oraz na rzecz i w imieniu
pracownikÓw.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 14

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlan
sMember

member

Programy określonych świad
czeń emerytalnych [member]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń
Powszechna praktyka: MSR 19
emerytalnych. [Zob.: programy określonych świadczeń [mem paragraf 138 pkt b)
ber]]

ifrs-full

PercentageOfEntitysRevenue

X.XX
duration

Procent przychodÓw jednostki

Procent przychodÓw jednostki. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSSF 8
paragraf 34

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInActuarialAssumption

X.XX
instant

Procent potencjalnie możli
wego zmniejszenia w zało
żeniu aktuarialnym

Procent potencjalnie możliwego zmniejszenia w założeniu
aktuarialnym wykorzystywanym w celu ustalenia wartości
bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.:
założenia aktuarialne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145 pkt a)

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

X.XX
instant

Procent racjonalnie możliwego
zmniejszenia ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17

Procent racjonalnie możliwego zmniejszenia ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInUnobservableInputAs
sets

X.XX
instant

Procent potencjalnie możli
wego spadku w nieobserwo
walnych danych wejściowych,
aktywa

Procent potencjalnie możliwego spadku w nieobserwowalnych
danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny wartości
godziwej aktywów.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInUnobservableInputEn
titysOwnEquityInstruments

X.XX
instant

Procent potencjalnie możli
wego spadku w nieobserwo
walnych danych wejściowych,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Procent potencjalnie możliwego spadku w nieobserwowalnych
danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny wartości
godziwej własnych instrumentów kapitałowych jednostki.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInUnobservableInputLia
bilities

X.XX
instant

Procent potencjalnie możli
wego spadku w nieobserwo
walnych danych wejściowych,
zobowiązania

Procent potencjalnie możliwego spadku w nieobserwowalnych
danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny wartości
godziwej zobowiązań.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossib
leIncreaseInActuarialAssumption

X.XX
instant

Procent potencjalnie możli
wego zwiększenia w założeniu
aktuarialnym

Procent potencjalnie możliwego zwiększenia w założeniu
aktuarialnym wykorzystywanym w celu ustalenia wartości
bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.:
założenia aktuarialne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 145 pkt a)

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossib
X.XX
leIncreaseInRiskExposureThatAri instant
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Procent racjonalnie możliwego
zwiększenia ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17

Procent racjonalnie możliwego zwiększenia ekspozycji na
ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossib
X.XX
leIncreaseInUnobservableInputAs instant
sets

Procent potencjalnie możli
wego wzrostu w nieobserwo
walnych danych wejściowych,
aktywa

Procent potencjalnie możliwego wzrostu w nieobserwowal
nych danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny
wartości godziwej aktywów.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

X.XX
PercentageOfReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInputEn instant
titysOwnEquityInstruments

Procent potencjalnie możli
wego wzrostu w nieobserwo
walnych danych wejściowych,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Procent potencjalnie możliwego wzrostu w nieobserwowal
nych danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny
wartości godziwej własnych instrumentów kapitałowych
jednostki.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossib
leIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

X.XX
instant

Procent potencjalnie możli
wego wzrostu w nieobserwo
walnych danych wejściowych,
zobowiązania

Procent potencjalnie możliwego wzrostu w nieobserwowal
nych danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny
wartości godziwej zobowiązań.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt h) ppkt (ii)

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityInteres
tsAcquired

X.XX
instant

Procent przejętych udziałów
kapitałowych z prawem głosu

Procent udziałÓw kapitałowych z prawem głosu przejętych
w wyniku połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt c)

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Zobowiązania do wykonania
świadczenia [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119

ifrs-full

PerformanceObligationsMember

member

Zobowiązania do wykonania
świadczenia [member]

Element ten oznacza wszystkie zobowiązania do wykonania
świadczenia. Zobowiązanie do wykonania świadczenia to
obietnica określona w umowie z klientem dotycząca przeka
zania klientowi: a) dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub
usług), które można wyodrębnić; albo b) grupy odrębnych
dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i ich przeka
zanie klientowi ma taki sam charakter. Element ten stanowi
rÓwnież standardową wartość dla osi „Zobowiązania do
wykonania świadczenia”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 119
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PerformanceObligationsSatisfie
dAtPointInTimeMember

member

Zobowiązania do wykonania
świadczenia spełniane
w określonym momencie
[member]]

Element ten oznacza zobowiązania do wykonania świadczenia
spełniane w określonym momencie. Jednostka wypełni zobo
wiązanie do wykonania świadczenia w określonym momencie,
jeżeli zobowiązanie do wykonania świadczenia nie jest speł
niane w miarę upływu czasu. [Zob.: zobowiązania do wyko
nania świadczenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 125

ifrs-full

PerformanceObligationsSatisfie
dOverTimeMember

member

Zobowiązania do wykonania
świadczenia spełniane w miarę
upływu czasu [member]

Element ten oznacza zobowiązania do wykonania świadczenia
spełniane w miarę upływu czasu. Jednostka wypełnia zobo
wiązanie do wykonania świadczenia w miarę upływu czasu,
jeżeli spełnione jest jedno z następujących kryteriów: a) klient
jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świad
czenia jednostki w miarę wykonywania przez jednostkę tego
świadczenia; b) w wyniku wykonania świadczenia przez
jednostkę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywÓw
(na przykład produkcja w toku), a kontrolę nad tym składni
kiem aktywów – w miarę jego powstawania lub ulepszania –
sprawuje klient; lub c) w wyniku wykonania świadczenia
przez jednostkę nie powstaje składnik aktywów o alterna
tywnym zastosowaniu dla jednostki, a jednostce przysługuje
egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane
świadczenie. [Zob.: zobowiązania do wykonania świadczenia
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 124

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialState
ments

text

Okres objęty sprawozdaniem
finansowym

Opis okresu objętego pełnym sprawozdaniem finansowym lub
informacjami dodatkowymi.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 51 pkt c)

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Aktywa programu, w wartości
godziwej

Wartość godziwa aktywów programu określonych świadczeń.
Aktywa programu obejmują aktywa posiadane przez długo
terminowy fundusz świadczeń pracowniczych oraz kwalifi
kujące się polisy ubezpieczeniowe. [Zob.: w wartości godziwej
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 57 pkt a)

ifrs-full

PlanAssetsMember

member

Aktywa programu [member]

Element ten oznacza aktywa programu określonych świadczeń.
Aktywa programu obejmują: a) aktywa posiadane przez
długoterminowy fundusz świadczeń pracowniczych; oraz b)
kwalifikujące się polisy ubezpieczeniowe.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt a) ppkt (i)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PlantsMember

member

Zakłady przemysłowe [mem
ber]]

Element ten oznacza zakłady przemysłowe.

Powszechna praktyka: MSR 41
paragraf 41

ifrs-full

PortfolioAndOtherManagemen
tFeeIncome

X duration,
credit

Portfel i przychody z tytułu
innych opłat za zarządzanie

Kwota przychodÓw ujętych z tytułu portfela i innych opłat za
zarządzanie.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

PortionOfConsiderationPaidRecei X duration,
vedConsistingOfCashAndCashE
credit
quivalents

Część wypłaconej (otrzyma
nej) zapłaty składająca się ze
środków pieniężnych i ekwi
walentÓw pieniężnych

Część zapłaty wypłaconej lub otrzymanej, składająca się ze
środków pieniężnych i ekwiwalentÓw pieniężnych, w odnie
sieniu do objęcia i utraty kontroli nad jednostkami zależnymi
lub innymi przedsięwzięciami. [Zob.: jednostki zależne
[member]; środki pieniężne i ekwiwalenty środków pienięż
nych; zapłata wypłacona (otrzymana)]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 40 pkt b)

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecognised X duration,
WhenControlOfSubsidiaryIsLo
credit
stAttributableToDerecognisingRe
gulatoryDeferralAccountBalance
sInFormerSubsidiary

Część zysków (strat) ujętych
w przypadku utraty kontroli
nad jednostką zależną, które
można przypisać nieujmo
waniu odroczonych sald
z regulowanej działalności
w byłej jednostce zależnej

Część zysków (strat) w wyniku utraty kontroli nad jednostką
zależną, które można przypisać nieujmowaniu odroczonych
sald z regulowanej działalności w byłej jednostce zależnej.
[Zob.: zyski (straty) ujęte w przypadku utraty kontroli nad
jednostką zależną; odroczone salda z regulowanej działalności
[member]; jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf B28

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecognised X duration,
WhenControlOfSubsidiaryIsLo
credit
stAttributableToRecognisingInves
tmentRetainedInFormerSubsidiary

Część zysków (strat) ujętych
w przypadku utraty kontroli
nad jednostką zależną, które
można przypisać ujmowaniu
inwestycji utrzymanych
w byłej jednostce zależnej

Część zysków (strat) w wyniku utraty kontroli nad jednostką
zależną, które można przypisać ujmowaniu inwestycji utrzy
manych w byłej jednostce zależnej w ich wartości godziwej na
dzień utraty kontroli. [Zob.: zyski (straty) ujęte w przypadku
utraty kontroli nad jednostką zależną; jednostki zależne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19 pkt a)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PostemploymentBenefitExpense
DefinedBenefitPlans

X duration,
debit

Koszty świadczeń po okresie
Kwota kosztÓw świadczeń po okresie zatrudnienia związanych
zatrudnienia, program określo z programem określonych świadczeń. [Zob.: programy
określonych świadczeń [member]]
nych świadczeń

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 5

ifrs-full

PostemploymentBenefitExpense
DefinedContributionPlans

X duration,
debit

Koszty świadczeń po okresie
zatrudnienia, programy
określonych składek

Kwota kosztÓw świadczeń po okresie zatrudnienia związanych
z programem określonych składek. Programy określonych
składek to programy świadczeń po okresie zatrudnienia,
w ramach ktÓrych jednostka wpłaca składki w ustalonej
wysokości do odrębnego podmiotu (funduszu) i nie będzie
ciążył na niej prawny ani zwyczajowo oczekiwany obowiązek
zapłacenia dodatkowych składek, jeśli fundusz nie będzie
posiadał aktywów w wysokości wystarczającej do zapłaty
wszystkich świadczeń pracowniczych z tytułu pracy wyko
nanej przez pracownika w okresie bieżącym i w okresach
ubiegłych.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 53

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefined
BenefitPlansMember

member

Programy określonych świad
czeń medycznych po okresie
zatrudnienia [member]

Element ten oznacza określonych świadczeń medycznych po
okresie zatrudnienia. [Zob.: programy określonych świadczeń
[member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt b)

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTransac
tionsMember

member

Potencjalne transakcje na
akcjach zwykłych [member]

Element ten oznacza potencjalne transakcje na akcjach
zwykłych. [Zob.: akcje zwykłe [member]]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt f)

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMember

member

Aktywa wytwarzające energię
[member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących aktywa wytwarzające energię. [Zob.: rzeczowe
aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza klasę aktywów będących wynikiem
poniesienia kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wyko
nania umów z klientami, stanowiących koszty poniesione
przed zawarciem umÓw. [Zob.: składniki aktywÓw odnoszące
się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub
wykonania umów z klientami]

Przykład: MSSF 15 paragraf 128
pkt a)

PrecontractCostsMember

member

Koszty poniesione przed
zawarciem umowy [member]

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Akcje uprzywilejowane [mem Element ten oznacza instrumenty kapitałowe, ktÓre w niektÓ Powszechna praktyka: MSR 1
ber]
paragraf 79 pkt a)
rych aspektach są uprzywilejowane w stosunku do akcji
zwykłych, ale pod względem wierzytelności są podporządko
wane instrumentom dłużnym. [Zob.: akcje zwykłe [member]]

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfReinsu
rance

X duration,
credit

Przypisane składki, bez rease
kuracji

Kwota przypisanych składek, bez kwot reasekurowanych przez
strony trzeciej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

PrepaymentRiskMember

member

Ryzyko wcześniejszej spłaty
[member]

Element ten oznacza rodzaj ryzyka, że jedna ze stron aktywów
finansowych poniesie stratę finansową, ponieważ druga strona
dokona spłaty wcześniej lub później niż oczekiwano. [Zob.:
instrumenty finansowe, klasa [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG32,
przykład: MSSF 7 paragraf 40 pkt a)

ifrs-full

Prepayments

X instant,
debit

Przedpłaty

Należności stanowiące kwoty zapłacone za towary i usługi
przed ich dostarczeniem.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome

X instant,
debit

Przedpłaty i rozliczenia
międzyokresowe czynne

Kwota przedpłat i rozliczeń międzyokresowych czynnych.
[Zob.: przedpłaty; rozliczenia międzyokresowe czynne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedInco
meAbstract

Przedpłaty i rozliczenia
międzyokresowe czynne [abs
tract]
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Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PresentationOfLeasesForLes
seeAbstract

Przedstawienie leasingobiorcy
informacji na temat leasingu
[abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayApproa
chAbstract

Prezentacja metody nakładania
[abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefitOb member
ligationMember

Wartość bieżąca zobowiązania
z tytułu określonych świad
czeń [member]

Element ten oznacza wartość bieżącą zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń. Wartość bieżąca zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń to wartość bieżąca – niepomniejszona
o aktywa programu świadczeń – przewidywanych przyszłych
płatności, których dokonanie wymagane jest do wywiązania
się z zobowiązań wynikających z pracy wykonywanej przez
pracownikÓw w okresie bieżącym i w okresach ubiegłych.

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Wcześniej stosowane ogólnie
przyjęte zasady rachunkowości
[member]

Element ten oznacza zasady rachunkowości, które jednostka
stosowała bezpośrednio przed przyjęciem MSSF. [Zob.: MSSF
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24, powszechna praktyka:
MSSF 1 paragraf 30, ujawnianie
informacji: MSSF 1 paragraf 29

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Wcześniej podane informacje
[member]

Element ten oznacza informacje podane wcześniej w sprawoz Ujawnianie informacji: MSR 1
daniu finansowym (tj. przed retrospektywnym zastosowaniem paragraf 106 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 8 paragraf 28 pkt
lub retrospektywnym przekształceniem).
f) ppkt (i), ujawnianie informacji:
MSR 8 paragraf 29 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

PriceIndexMovements

X.XX
duration

Zmiany w indeksie cen

Zmiany w ogÓlnym indeksie cen wykorzystywanym do
przekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finan
sowym jednostki, ktÓrej waluta funkcjonalna jest walutą
gospodarki hiperinflacyjnej.

Ujawnianie informacji: MSR 29
paragraf 39 pkt c)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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PricesSpecifiedInForwardAgree
mentsToPurchaseFinancialAsset
sForCash

X instant,
credit

Określone w kontraktach
forward ceny zakupu
aktywÓw finansowych
w zamian za środki pieniężne

Określone w kontraktach forward ceny zakupu aktywÓw
finansowych w zamian za środki pieniężne.

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D
pkt b)

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Podstawowe miejsce prowa
dzenia działalności gospodar
czej

Miejsce, w ktÓrym jednostka zasadniczo prowadzi działalność
gospodarczą.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 138 pkt a)

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfAsso
ciate

text

Podstawowe miejsce prowa
dzenia działalności gospodar
czej jednostki stowarzyszonej

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
jednostki stowarzyszonej. [Zob.: podstawowe miejsce prowa
dzenia działalności gospodarczej; jednostki stowarzyszone
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfEnti
text
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProducedFor
PublicUse

Podstawowe miejsce prowa
dzenia działalności gospodar
czej jednostki, której skonsoli
dowane sprawozdanie finan
sowe zostało sporządzone
z przeznaczeniem do publicz
nego użytku

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
Ujawnianie informacji: MSR 27
jednostki dominującej najwyższego lub pośredniego szczebla
paragraf 16 pkt a)
dla danej jednostki, której skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zgodne z MSSF zostało sporządzone do publicz
nego użytku. [Zob.: skonsolidowane [member]; MSSF [mem
ber]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoin
tOperation

text

Podstawowe miejsce prowa
dzenia działalności gospodar
czej wspólnego działania

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
wspólnego działania. [Zob.: wspólne działania [member];
podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iii)

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoin
tVenture

text

Podstawowe miejsce prowa
dzenia działalności gospodar
czej wspólnego przedsięw
zięcia

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
wspólnego przedsięwzięcia. [Zob.: podstawowe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej; wspÓlne przedsięw
zięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iii)
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PrincipalPlaceOfBusinessOfSubsi text
diary

Podstawowe miejsce prowa
dzenia działalności gospodar
czej jednostki zależnej

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
jednostki zależnej. [Zob.: podstawowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej; jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 12 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf 19B
pkt b)

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultAxis

Prawdopodobieństwo niewy
konania zobowiązania [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20C,
przykład: MSSF 7 paragraf 35M

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasuremen member
tInputMember

Prawdopodobieństwo niewy
konania zobowiązania, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza prawdopodobieństwo niewykonania
zobowiązania wykorzystywane jako dane wejściowe
z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf 93 pkt
d), przykład: MSSF 13 paragraf
IE63

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Prawdopodobieństwo niewy
konania zobowiązania [mem
ber]

Element ten oznacza wszystkie prawdopodobieństwa niewy
konania zobowiązania.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG20C,
przykład: MSSF 7 paragraf 35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
debit

Wpływy z pożyczek, zaliczone
do działalności finansowej

Wpływ środków pieniężnych z zaciągniętych pożyczek. [Zob.:
pożyczki]

Przykład: MSR 7 paragraf 17 pkt c)

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiaries

X duration,
debit

Wpływy z tytułu zmian
udziałÓw własnościowych
w jednostkach zależnych,
które nie prowadzą do utraty
kontroli

Wpływ środków pieniężnych z tytułu zmian udziałÓw włas
nościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do
utraty kontroli. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7
paragraf 42 A, ujawnianie
informacji: MSR 7 paragraf 42B

ifrs-full

ProceedsFromContributionsOf
NoncontrollingInterests

X duration,
debit

Wpływy z tytułu wniesienia
udziałÓw niekontrolujących

Wpływ środków pieniężnych z wpływÓw z tytułu wniesienia
udziałÓw niekontrolujących. [Zob.: udziały niekontrolujące]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

axis
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ProceedsFromCurrentBorrowings

X duration,
debit

Wpływy z pożyczek krÓtko
terminowych

Wpływ środków pieniężnych z zaciągniętych pożyczek krót
koterminowych. [Zob.: pożyczki krótkoterminowe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfExplora
tionAndEvaluationAssets

X duration,
debit

Wpływy ze zbycia aktywÓw
z tytułu poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych

Wpływ środków pieniężnych ze zbycia aktywów z tytułu
poszukiwania i oceny zasobÓw mineralnych. [Zob.: aktywa
z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw mineralnych [mem
ber]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfMinin
gAssets

X duration,
debit

Wpływy ze zbycia aktywÓw
gÓrniczych

Wpływ środków pieniężnych ze zbycia aktywów górniczych.
[Zob.: aktywa górnicze]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNoncur
rentAssetsOrDisposalGroupsClas
sifiedAsHeldForSaleAndDisconti
nuedOperations

X duration,
debit

Wpływy ze zbycia aktywÓw
trwałych lub grup do zbycia
zaklasyfikowanych jako prze
znaczone do sprzedaży i dzia
łalności zaniechanej

Wpływ środków pieniężnych ze zbycia aktywów trwałych lub Powszechna praktyka: MSR 7
grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do
paragraf 16
sprzedaży i działalności zaniechanej. [Zob.: działalność zanie
chana [member]; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako prze
znaczone do sprzedaży [member]; aktywa trwałe lub grupy do
zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfOilAnd
GasAssets

X duration,
debit

Wpływy ze zbycia zasobÓw
ropy naftowej i gazu ziemnego

Wpływ środków pieniężnych ze zbycia zasobów ropy naftowej
i gazu ziemnego. [Zob.: zasoby ropy naftowej i gazu ziem
nego]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMaturi
tyOfAvailableforsaleFinancialAs
sets

X duration,
debit

Wpływy ze zbycia lub wykupu
aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży

Wpływ środków pieniężnych ze zbycia lub wykupu aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży. [Zob.: aktywa finan
sowe dostępne do sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ProceedsFromDisposalsOfProper
tyPlantAndEquipmentIntangib
leAssetsOtherThanGoodwillInves
tmentPropertyAndOtherNoncur
rentAssets

X duration,
debit

Wpływy ze zbycia rzeczowych
aktywÓw trwałych, wartości
niematerialnych innych niż
wartość firmy, nieruchomości
inwestycyjnych oraz innych
aktywów trwałych

Wpływ środków pieniężnych ze zbycia rzeczowych aktywów
trwałych, wartości niematerialnych innych niż wartość firmy,
nieruchomości inwestycyjnych oraz innych aktywÓw trwałych.
[Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy; nieru
chomości inwestycyjne; inne aktywa trwałe; rzeczowe aktywa
trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOptions

X duration,
debit

Wpływy z realizacji opcji

Wpływ środków pieniężnych z realizacji opcji.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

ProceedsFromGovernmentGran
tsClassifiedAsFinancingActivities

X duration,
debit

Wpływy z dotacji rządowych,
zaliczone do działalności
finansowej

Wpływ środków pieniężnych z dotacji rządowych, zaliczony
do działalności finansowej. [Zob.: rząd [member]; dotacje
rządowe]

Powszechna praktyka: MSR 20
paragraf 28

ifrs-full

ProceedsFromGovernmentGran
tsClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Wpływy z dotacji rządowych
zaklasyfikowane jako działal
ność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych z dotacji rządowych zaklasyfi
kowany jako działalność inwestycyjna. [Zob.: rząd [member];
dotacje rządowe]

Powszechna praktyka: MSR 20
paragraf 28

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBondsNote
sAndDebentures

X duration,
debit

Wpływy z emisji obligacji,
weksli i skryptÓw dłużnych

Wpływ środków pieniężnych z emisji obligacji, weksli
i skryptÓw dłużnych.

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdinaryS
hares

X duration,
debit

Wpływy z emisji akcji
zwykłych

Wpływ środków pieniężnych z emisji akcji zwykłych. [Zob.:
akcje zwykłe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreferenceS X duration,
hares
debit

Wpływy z emisji akcji uprzy
wilejowanych

Wpływ środków pieniężnych z emisji akcji uprzywilejowa
nych. [Zob.: akcje uprzywilejowane [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfSubordina
tedLiabilities

X duration,
debit

Wpływy z emisji zobowiązań
podporządkowanych

Wpływ środków pieniężnych z emisji zobowiązań podporz
ądkowanych. [Zob.: zobowiązania podporządkowane]

ifrs-full

ProceedsFromIssuingOtherEquity
Instruments

X duration,
debit

Wpływy z emisji innych
instrumentÓw kapitałowych

Wpływ środków pieniężnych z emisji instrumentÓw kapitało Przykład: MSR 7 paragraf 17 pkt a)
wych, ktÓrego jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym
sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

ifrs-full

ProceedsFromIssuingShares

X duration,
debit

Wpływy z emisji akcji

Wpływ środków pieniężnych z emisji akcji.

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBorro
wings

X duration,
debit

Wpływy z pożyczek długoter Wpływ środków pieniężnych z zaciągniętych pożyczek
minowych
długoterminowych. [Zob.: pożyczki]

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongtermAs
setsClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży innych
aktywów trwałych zaklasyfi
kowane jako działalność
inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych z tytułu zakupÓw innych
aktywÓw trwałych, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej,
zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna. [Zob.: aktywa]

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt b)

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOfTrea
suryShares

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży lub
emisji udziałów/akcji włas
nych

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży lub emisji udzia
łów/akcji własnych. [Zob.: sprzedaż lub emisja udziałÓw/akcji
własnych; udziały/akcje własne]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologica
lAssets

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży
aktywów biologicznych

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży aktywów biolo
gicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

Przykład: MSR 7 paragraf 17 pkt a)

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17
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Etykieta dokumentacji
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ProceedsFromSalesOfIntangib
leAssetsClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży wartości
niematerialnych zaklasyfiko
wane jako działalność inwe
stycyjna

Wpływ środkÓw pieniężnych ze sprzedaży wartości niemate
rialnych zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt b)

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterestsI
nAssociates

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży
udziałów w jednostkach
stowarzyszonych

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów
w jednostkach stowarzyszonych. [Zob.: jednostki stowarzy
szone [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestmen
tProperty

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży nieru
chomości inwestycyjnych

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości
inwestycyjnych. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestmen
tsAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży inwe
stycji rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży inwestycji
rozliczanych zgodnie z metodą praw własności. [Zob.: inwe
stycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestmen
tsOtherThanInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethod

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży inwe
stycji innych niż inwestycje
rozliczane zgodnie z metodą
praw własności

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży inwestycji innych
niż rozliczanych zgodnie z metodą praw własności. [Zob.:
inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności;
inwestycje inne niż inwestycje rozliczane zgodnie z metodą
praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfProperty
PlantAndEquipmentClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży rzeczo
wych aktywów trwałych,
zaklasyfikowane jako działal
ność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych zaklasyfikowany jako działalność inwesty
cyjna. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt b)
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Etykieta dokumentacji

Referencje

ProceedsFromSalesOrMaturityOf
FinancialInstrumentsClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
debit

Wpływy ze sprzedaży lub
wykupu instrumentów finan
sowych zaklasyfikowane jako
działalność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży lub wykupu
instrumentów finansowych zaklasyfikowany jako działalność
inwestycyjna. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
debit

Wpływy z przeniesienia
w okresie, na ktÓry przypada
największa część przeniesienia

Kwota przychodÓw ujętych z tytułu przeniesienia aktywÓw
finansowych w części okresu sprawozdawczego, w trakcie
ktÓrej miało miejsce największe przeniesienie, jeśli całkowita
kwota przychodów z przeniesień (które kwalifikują się do
wyłączenia) nie jest równomiernie rozłożona w całym okresie
sprawozdawczym. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42G pkt c) ppkt (iii)

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Bieżące zapasy surowców na
potrzeby produkcji

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość surow
ców, ktÓre mają być wykorzystane w procesie produkcji.
[Zob.: zapasy]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
c), powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Produkty i usługi [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt a), ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 32

ifrs-full

ProductsAndServicesMember

member

Produkty i usługi [member]

Element ten oznacza produkty i usługi jednostki. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Produkty i usługi”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt a), ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 32

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Koszt honorariÓw za profes
jonalne usługi

Kwota wynagrodzenia zapłaconego lub przypadającego do
zapłaty za profesjonalne usługi.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Referencje

Łączna kwota wynikająca z odjęcia kosztów od przychodów
z tytułu działalności kontynuowanej i zaniechanej, z wyłącze
niem składników innych całkowitych dochodów. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt d) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 81 A pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 7 paragraf 18 pkt
b), ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 24 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 1 paragraf 32
pkt a) ppkt (ii), przykład: MSSF 12
paragraf B10 pkt b), przykład:
MSSF 17 paragraf 113 pkt b) –
wejście w życie: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf 39L pkt
e) – wejście w życie przy
zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy, ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 28 pkt b),
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 81B pkt a) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 12 pkt e)

ifrs-full

ProfitLoss

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Zysk (strata) [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAbstract

Zysk (strata) przypadający na
[abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Zysk (strata), przypadający na
udziały niekontrolujące

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej
przypadający na udziały niekontrolujące. [Zob.: zysk (strata);
udziały niekontrolujące]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Zysk (strata), przypadający na
zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej

Zysk (strata), przypadający na zwykłych akcjonariuszy jedno Ujawnianie informacji: MSR 33
stki dominującej. [Zob.: zysk (strata)]
paragraf 70 pkt a)

Zysk (strata)
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Etykieta dokumentacji
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ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity
Abstract

Zysk (strata), przypadający na
zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej [abs
tract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntityIn
cludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Zysk (strata), przypadający na
zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej,
uwzględniający skutek
rozwadniający

Zysk (strata), przypadający na zwykłych akcjonariuszy jedno Ujawnianie informacji: MSR 33
stki dominującej, skorygowany o wpływ wszystkich rozwad paragraf 70 pkt a)
niających potencjalnych akcji zwykłych. [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Zysk (strata), przypadający na
właścicieli jednostki domi
nującej

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej
przypisany do właścicieli jednostki dominującej. [Zob.: zysk
(strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 81B pkt a) ppkt (ii)

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Zysk (strata) przed opodatko
waniem

Zysk (strata) przed uwzględnieniem obciążenia lub przychodu
podatkowego. [Zob.: zysk (strata)]

Przykład: MSR 1 paragraf 103,
przykład: MSR 1 paragraf 102,
ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt b) ppkt (i),
przykład: MSSF 8 paragraf 28 pkt
b), przykład: MSSF 8 paragraf 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tions

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
kontynuowanej

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej. [Zob.: działalność
kontynuowana [member]; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 81 A pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B12
pkt b) ppkt (vi), ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 28
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToNoncontrollin
gInterests

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
kontynuowanej przypadający
na udziały niekontrolujące

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na
udziały niekontrolujące. [Zob.: zysk (strata) z działalności
kontynuowanej; udziały niekontrolujące]

Przykład: MSSF 5 przykład 11,
przykład: MSSF 5 paragraf 33 pkt d)
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ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToOrdinaryEqui
tyHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
kontynuowanej przypadający
na zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na
Ujawnianie informacji: MSR 33
zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej. [Zob.: działal paragraf 70 pkt a)
ność kontynuowana [member]; zysk (strata) z działalności
kontynuowanej]

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToOrdinaryEqui
tyHoldersOfParentEntityIncludin
gDilutiveEffects

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
kontynuowanej przypadający
na zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej,
uwzględniający skutek
rozwadniający

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na
zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej, skorygowany
o wpływ wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji
zwykłych. [Zob.: zysk (strata) z działalności kontynuowanej]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt a)

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOpe
rations

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
zaniechanej

Zysk (strata) z działalności zaniechanej. [Zob.: działalność
zaniechana [member]; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt ea), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 98 pkt
e), ujawnianie informacji: MSSF
12 paragraf B12 pkt b) ppkt (vii),
ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt a)

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOpe
rationsAttributableToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
zaniechanej przypadający na
udziały niekontrolujące

Zysk (strata) z działalności zaniechanej przypadający na
udziały niekontrolujące. [Zob.: zysk (strata) z działalności
zaniechanej; udziały niekontrolujące]

Przykład: MSSF 5 przykład 11,
przykład: MSSF 5 paragraf 33 pkt
d)

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOpe
rationsAttributableToOrdinaryE
quityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
zaniechanej przypadający na
zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej

Zysk (strata) z działalności zaniechanej przypadający na
zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej. [Zob.: zysk
(strata) z działalności zaniechanej]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ProfitLossFromDiscontinuedOpe
rationsAttributableToOrdinaryE
quityHoldersOfParentEntityInclu
dingDilutiveEffects

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
zaniechanej przypadający na
zwykłych akcjonariuszy
jednostki dominującej,
uwzględniający skutek
rozwadniający

Zysk (strata) z działalności zaniechanej przypadający na
zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej, skorygowany
o wpływ wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji
zwykłych. [Zob.: zysk (strata) z działalności zaniechanej]

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt a)

ifrs-full

ProfitLossFromOperatingActivi
ties

X duration,
credit

Zysk (strata) z działalności
operacyjnej

Zysk (strata) z działalności operacyjnej jednostki. [Zob.: zysk
(strata)]

Przykład: MSR 32 paragraf IE33,
powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToProfitOrLossAn
dNetMovementInRelatedDefer
redTax

X duration,
credit

Zysk (strata) uwzględniający
zmianę netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności związaną z zyskiem lub
stratą oraz zmianę netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego

Zysk (strata) obejmujący zmianę netto w odroczonych saldach
z regulowanej działalności związaną z zyskiem lub stratą oraz
zmianę netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: zmiana netto w odroczonych saldach
z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą;
zmiana netto w odroczonym podatku dochodowym wynikająca
z odroczonego salda z regulowanej działalności związana
z zyskiem lub stratą; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 23

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMovemen X duration,
tInRegulatoryDeferralAccountBa credit
lancesRelatedToProfitOrLossAn
dNetMovementInRelatedDeferred
TaxAttributableToNoncontrollin
gInterests

Zysk (strata) uwzględniający
zmianę netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności związaną z zyskiem lub
stratą oraz zmianę netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego, przypadający na udziały
niekontrolujące

Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące, obej
mujący zmianę netto w odroczonych saldach z regulowanej
działalności związaną z zyskiem lub stratą oraz zmianę netto
w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego.
[Zob.: zysk (strata) uwzględniający zmianę netto w odroczo
nych saldach z regulowanej działalności związaną z zyskiem
lub stratą oraz zmianę netto w powiązanej kwocie odroczo
nego podatku dochodowego; udziały niekontrolujące]

Przykład: MSSF 14 paragraf IE1,
przykład: MSSF 14 paragraf 23
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ProfitLossIncludingNetMovemen X duration,
tInRegulatoryDeferralAccountBa credit
lancesRelatedToProfitOrLossAn
dNetMovementInRelatedDeferred
TaxAttributableToOwnersOfPa
rent

Zysk (strata) uwzględniający
zmianę netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności związaną z zyskiem lub
stratą oraz zmianę netto
w powiązanej kwocie odro
czonego podatku dochodo
wego, przypadający na
właścicieli jednostki domi
nującej

Zysk (strata) przypadający na właścicieli jednostki dominują Przykład: MSSF 14 paragraf IE1,
cej, obejmujący zmianę netto w odroczonych saldach z regu przykład: MSSF 14 paragraf 23
lowanej działalności związaną z zyskiem lub stratą oraz
zmianę netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: zysk (strata) uwzględniający zmianę
netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności
związaną z zyskiem lub stratą oraz zmianę netto w powiązanej
kwocie odroczonego podatku dochodowego]

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Zysk (strata) jednostki przej
mowanej od dnia przejęcia

Zysk (strata) jednostki przejmowanej od dnia przejęcia, ujęty
w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw.
[Zob.: zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt q) ppkt (i)

ifrs-full

ProfitLossOfCombinedEntity

X duration,
credit

Zysk (strata) jednostki
połączonej, jak gdyby
połączenie miało miejsce na
początku okresu

Zysk (strata) jednostki połączonej, jak gdyby datą przejęcia
w przypadku wszystkich połączeń jednostek przeprowadzo
nych w ciągu roku był początek rocznego okresu sprawoz
dawczego. [Zob.: połączenia jednostek [member]; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt q) ppkt (ii)

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForFi
nancialAsset2011

X duration,
credit

Zysk (strata) z tytułu wymiany
usług budowlanych na
składnik aktywÓw finanso
wych

Zysk (strata) z tytułu wymiany usług budowlanych na składnik
aktywÓw finansowych w ramach umÓw na usługi koncesjo
nowane. [Zob.: umowy na usługi koncesjonowane [member];
zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 A

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchan
X duration,
gingConstructionServicesForIntan credit
gibleAsset2011

Zysk (strata) z tytułu wymiany
usług budowlanych na
wartości niematerialne

Zysk (strata) z tytułu wymiany usług budowlanych na wartości
niematerialne w ramach umÓw na usługi koncesjonowane.
[Zob.: umowy na usługi koncesjonowane [member]; zysk
(strata)]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 A
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Zyski (straty) ze zbycia inwestycji i zmian wartości inwestycji.
[Zob.: zysk (strata)]

Referencje

ifrs-full

ProfitsLossesOnDisposalOfInves
tmentsAndChangesInValueOfIn
vestments

X duration,
credit

Zyski (straty) ze zbycia inwe
stycji i zmian wartości inwe
stycji

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Aktywa związane z programo Kwota aktywÓw związanych z programowaniem. [Zob.:
waniem
aktywa]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

PropertyAmountContributedToFa
irValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Nieruchomości, kwota przypa Kwota, jaką nieruchomości wnoszą do wartości godziwej
aktywów programu określonych świadczeń. [Zob.: aktywa
dająca na wartość godziwą
programu, w wartości godziwej; programy określonych
aktywów programu
świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt d)

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndProjec
tManagementExpense

X duration,
debit

Koszty związane z zagospoda Kwota kosztÓw wynikających z zagospodarowania nierucho
rowaniem nieruchomości
mości i zarządzaniem projektem.
i zarządzaniem projektem

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndProjec
tManagementIncome

X duration,
credit

Przychody z tytułu zagospo
darowania nieruchomości
i zarządzania projektem

Kwota przychodÓw z tytułu zagospodarowania nieruchomości
i zarządzania projektem.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOrdina X instant,
ryCourseOfBusiness
debit

Nieruchomości przeznaczone
na sprzedaż w ramach zwykłej
działalności jednostki

Kwota nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w ramach
zwykłej działalności jednostki. Nieruchomość to grunt,
budynek lub część budynku albo oba te elementy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

PropertyManagementExpense

Koszty zarządzania nierucho
mością

Kwota kosztÓw związanych z zarządzaniem nieruchomością.
Nieruchomość to grunt, budynek lub część budynku albo oba
te elementy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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X duration,
debit

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt b) ppkt (ix)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment

X instant,
debit

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentAb
stract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentByO
peratingLeaseStatusAxis

axis

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentByO
peratingLeaseStatusMember

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych: a) ktÓre są utrzymy
wane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub
przy dostawach dÓbr i świadczeniu usług, w celu oddania do
używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub
w celach administracyjnych; oraz b) ktÓrym towarzyszy
oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż
jeden okres.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 16 paragraf 73
pkt e)

Rzeczowe aktywa trwałe
według statusu leasingu
operacyjne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 95

member

Rzeczowe aktywa trwałe
według statusu leasingu
operacyjne [member]

Element ten oznacza wszystkie rzeczowe aktywa trwałe,
w przypadku gdy są przedstawione w podziale według statusu
leasingu operacyjnego leasingodawcy. Stanowi on rÓwnież
standardową wartość dla osi „Rzeczowe aktywa trwałe według
statusu leasingu operacyjnego”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 95

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountAtCostOfRevalu
edAssets

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe,
przeszacowane aktywa,
w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych, jaka ujęta byłaby
w sprawozdaniu finansowym, gdyby przeszacowane aktywa
były wyceniane zgodnie z modelem opartym na cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 77 pkt e)

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountOfAssetsRetiredFro
mActiveUse

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe,
aktywa wycofane z używania
i niezaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych wycofanych
z używania i niezaklasyfikowanych jako przeznaczone do
sprzedaży zgodnie z MSSF 5. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 79 pkt
c)

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe [abs
tract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe,
przeszacowane aktywa

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych wykazana
w wartościach przeszacowanych. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 77

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentEx
pendituresRecognisedForCon
structions

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe,
nakłady uwzględnione
w trakcie trwania budowy

Kwoty nakładÓw uwzględnionych w wartości bilansowej
pozycji rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy. [Zob.:
wartość bilansowa [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 74 pkt b)

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentFair
ValueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe,
wartość godziwa przyjęta jako
zakładany koszt

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych, w przypadku ktÓrych
w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF
wartość godziwą przyjęto jako ich zakładany koszt. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
X instant,
GrossCarryingAmountFullyDepre debit
ciated

Rzeczowe aktywa trwałe,
wartość bilansowa brutto
w pełni zamortyzowanych
aktywÓw będących nadal
w używaniu

Wartość bilansowa brutto w pełni zamortyzowanych, rzeczo
wych aktywÓw trwałych będących nadal w używaniu. [Zob.:
wartość bilansowa brutto [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 79 pkt b)

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tMember

member

Rzeczowe aktywa trwałe
[member]

Element ten oznacza rzeczowe aktywa trwałe. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Klasy rzeczowych
aktywów trwałych”, jeżeli żaden inny element nie jest wyko
rzystywany. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73, przykład: MSR 36
paragraf 127, przykład: MSSF 16
paragraf 53

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentNot
SubjectToOperatingLeases
Member

member

Rzeczowe aktywa trwałe
niepodlegające leasingowi
operacyjnemu [member]

Element ten oznacza rzeczowe aktywa trwałe, ktÓre nie
podlegają leasingowi operacyjnemu. Leasing operacyjny jest to
umowa leasingu, na mocy ktÓrej nie następuje przeniesienie
zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków wynikaj
ących z posiadania bazowego składnika aktywÓw. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 95
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PropertyPlantAndEquipmentPled
gedAsSecurity

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe
stanowiące zabezpieczenie

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących zabez
pieczenie zobowiązań. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 74 pkt a)

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe ujęte
na dzień przejęcia

Kwota ujęta na dzień przejęcia w odniesieniu do rzeczowych
aktywÓw trwałych przejętych w ramach połączenia jednostek
gospodarczych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe; połączenia
jednostek [member]]

Przykład: MSSF 3 paragraf B64
pkt i), przykład: MSSF 3 paragraf
IE72

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRes
trictionsOnTitle

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe,
ograniczenia dotyczące tytułu
prawnego

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych podlegających ograni
czeniom dotyczącym tytułu prawnego. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 74 pkt a)

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentReva
luationAbstract

Rzeczowe aktywa trwałe,
aktualizacja wyceny [abstract]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentReva X instant,
luationSurplus
credit

Rzeczowe aktywa trwałe,
nadwyżka z aktualizacji
wyceny

Kwota nadwyżki z aktualizacji wyceny, ktÓra odnosi się do
rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe; nadwyżka z przeszacowania]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 77 pkt f)

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentSub
jectToOperatingLeasesMember

member

Rzeczowe aktywa trwałe
podlegające leasingowi opera
cyjnemu [member]

Element ten oznacza rzeczowe aktywa trwałe, ktÓre podlegają
leasingowi operacyjnemu. Leasing operacyjny jest to umowa
leasingu, na mocy której nie następuje przeniesienie zasad
niczo całego ryzyka i wszystkich pożytków wynikających
z posiadania bazowego składnika aktywÓw. [Zob.: rzeczowe
aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 95

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentTem
porarilyIdle

X instant,
debit

Rzeczowe aktywa trwałe,
czasowo nieużywane

Kwota czasowo nieużywanych rzeczowych aktywÓw trwa
łych. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 79 pkt
a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

PropertyServiceChargeExpense

X duration,
debit

Koszty z tytułu opłat za usługi
związane z obsługą nierucho
mości

Kwota kosztÓw wynikających z opłat związanych z obsługą
nieruchomości.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Przychody z tytułu opłat za
usługi związane z obsługą
nieruchomości

Kwota przychodÓw wynikających z opłat związanych
z obsługą nieruchomości.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncomeEx
pense

X duration,
credit

Przychody (koszty) z tytułu
opłat za usługi związane
z obsługą nieruchomości

Kwota przychodÓw lub kosztÓw z tytułu opłat za usługi
związane z obsługą nieruchomości. [Zob.: koszty z tytułu
opłat za usługi związane z obsługą nieruchomości; przychody
z tytułu opłat za usługi związane z obsługą nieruchomości]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncomeEx
penseAbstract

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
debit

Kwota obciążenia podatkowego nałożonego na nieruchomość.
Koszty obciążenia podatko
wego w odniesieniu do nieru Nieruchomość to grunt, budynek lub część budynku albo oba
chomości
te elementy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterestI
nAssociate

X.XX
duration

Wielkość posiadanego udziału
własnościowego w jednostce
stowarzyszonej

Wielkość posiadanego udziału własnościowego w jednostce
stowarzyszonej przypisywanego jednostce. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iv)

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterestIn
JointOperation

X.XX
duration

Wielkość posiadanego udziału
własnościowego we wspólnym
działaniu

Wielkość posiadanego udziału własnościowego we wspÓlnym
działaniu przypisywanego jednostce. [Zob.: wspÓlne działania
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iv)

Przychody (koszty) z tytułu
opłat za usługi związane
z obsługą nieruchomości [abs
tract]
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ProportionOfOwnershipInterestIn
JointVenture

X.XX
duration

Wielkość posiadanego udziału
własnościowego we
wspÓlnym przedsięwzięciu

Wielkość posiadanego udziału własnościowego we wspólnym
przedsięwzięciu przypisywanego jednostce. [Zob.: wspólne
przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iv)

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterestIn
Subsidiary

X.XX
duration

Wielkość posiadanego udziału
własnościowego w jednostce
zależnej

Wielkość posiadanego udziału własnościowego w jednostce
zależnej przypisywanego jednostce. [Zob.: jednostki zależne
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19B pkt c)

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInteres
tsHeldByNoncontrollingInterests

X.XX
duration

Wielkość udziałów włas
nościowych posiadanych przez
udziały niekontrolujące

Wielkość udziałów własnościowych w jednostce zależnej
posiadanych przez udziały niekontrolujące. [Zob.: jednostki
zależne [member]; udziały niekontrolujące]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 12 pkt c)

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeldI
nAssociate

X.XX
duration

Wielkość udziału w prawach
głosu w jednostce stowarzy
szonej

Wielkość udziału w prawach głosu w jednostce stowarzy
szonej posiadanego przez jednostkę. [Zob.: jednostki stowa
rzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iv)

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeldIn
Subsidiary

X.XX
duration

Wielkość udziału w prawach
głosu w jednostce zależnej

Wielkość udziału w prawach głosu w jednostce zależnej
posiadanego przez jednostkę. [Zob.: jednostki zależne [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19B pkt c)

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHel
dByNoncontrollingInterests

X.XX
duration

Wielkość udziału w prawach
głosu posiadanego przez
udziały niekontrolujące

Wielkość udziału w prawach głosu w jednostce zależnej
posiadanego przez udziały niekontrolujące. [Zob.: jednostki
zależne [member]; udziały niekontrolujące]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 12 pkt d)
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ProportionOfVotingRightsHeldIn
JointOperation

X.XX
duration

Wielkość udziału w prawach
głosu posiadanego we
wspÓlnym działaniu

Wielkość udziału w prawach głosu we wspÓlnym działaniu
Ujawnianie informacji: MSSF 12
posiadanego przez jednostkę. [Zob.: wspólne działania [mem paragraf 21 pkt a) ppkt (iv)
ber]]

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeldIn
JointVenture

X.XX
duration

Wielkość udziału w prawach
głosu posiadanego we
wspÓlnym przedsięwzięciu

Wielkość udziału w prawach głosu we wspÓlnym przedsięw Ujawnianie informacji: MSR 27
zięciu posiadanego przez jednostkę. [Zob.: wspólne przed
paragraf 17 pkt b) ppkt (iii),
sięwzięcia [member]]
ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 pkt b) ppkt (iii),
ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 21 pkt a) ppkt (iv)

ifrs-full

ProvisionForCreditCommitmen
tsMember

member

Rezerwa na zobowiązania do
udzielenia pożyczki [member]

Element ten oznacza rezerwę na zobowiązania do udzielenia
pożyczki, które przyjęła jednostka. [Zob.: inne rezerwy
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
Costs

X instant,
credit

Rezerwa na koszty likwidacji,
rekultywacji oraz na koszty
naprawy środowiska

Kwota rezerwy na koszty związane z likwidacją, rekultywacją
oraz naprawą środowiska. [Zob.: inne rezerwy]

Przykład: MSR 37 D przykłady:
Ujawnianie informacji, przykład:
MSR 37 paragraf 87

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
CostsAbstract

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
CostsMember

Element ten oznacza rezerwę dotyczącą kosztów likwidacji,
rekultywacji oraz kosztów naprawy środowiska. [Zob.: inne
rezerwy [member]]

Przykład: MSR 37 D przykłady:
Ujawnianie informacji, przykład:
MSR 37 paragraf 87

Rezerwa na koszty likwidacji,
rekultywacji oraz na koszty
naprawy środowiska [abstract]

member

Rezerwa na koszty likwidacji,
rekultywacji oraz na koszty
naprawy środowiska [member]
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ProvisionForTaxesOtherThanInco member
meTaxMember

Rezerwa na podatki inne niż
podatek dochodowy [member]

Element ten oznacza rezerwę na podatki inne niż podatek
dochodowy. Podatek dochodowy obejmuje wszelkie krajowe
i zagraniczne podatki pobierane od dochodu podlegającego
opodatkowaniu. Podatek dochodowy obejmuje rÓwnież
podatki takie jak podatek u źrÓdła płatny przez jednostki
zależne, jednostki stowarzyszone lub wspólne ustalenia
umowne od wypłat zysku na rzecz jednostki sprawozdawczej.
[Zob.: inne rezerwy [member]]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 84

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCollate
ralByEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Udzielanie gwarancji i zabez
pieczeń przez jednostkę, tran
sakcje z podmiotem powi
ązanym

Kwota gwarancji i zabezpieczeń udzielanych przez jednostkę
w transakcjach z podmiotem powiązanym. [Zob.: gwarancje
[member]; podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt h)

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCollate
ralToEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Udzielanie gwarancji i zabez
pieczeń jednostce, transakcje
z podmiotem powiązanym

Kwota gwarancji i zabezpieczeń udzielanych jednostce
w transakcjach z podmiotem powiązanym. [Zob.: gwarancje
[member]; podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt h)

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Rezerwy

Kwota zobowiązań, których kwota lub termin zapłaty są
niepewne:

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt l)

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabilityA
dequacyTests

Kwota rezerw wynikających z oceny, czy wartość bilansowa
zobowiązania ubezpieczeniowego musi zostać zwiększona (lub
wartość bilansowa odnośnych odroczonych kosztów akwizycji
lub odnośnych wartości niematerialnych i prawnych zmniej
szona) w oparciu o analizę przyszłych przepływów środków
pieniężnych. [Zob.: wartość bilansowa [member]; rezerwy]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG22
pkt d) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

Rezerwy [abstract]

X instant,
credit

Rezerwy wynikające z testÓw
wystarczalności zobowiązań
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ProvisionsForDoubtfulDebtsRela X instant,
tedToOutstandingBalancesOfRela credit
tedPartyTransaction

Rezerwy na należności
wątpliwe związane z nieroz
liczonymi saldami należności
w ramach transakcji
z podmiotem powiązanym

Kwota rezerw na należności wątpliwe związane z wysokością
nierozliczonych sald należności w ramach transakcji
z podmiotem powiązanym. [Zob.: rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 pkt c)

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBenefits

X instant,
credit

Rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych

Kwota rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych. [Zob.:
koszty świadczeń pracowniczych; rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 78 pkt d)

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonparticipa
tingBenefits

X instant,
credit

Rezerwy z tytułu przyszłych
świadczeń niepartycypacyj
nych

Kwota rezerw z tytułu przyszłych świadczeń niepartycypacyj Przykład: MSSF 4 paragraf IG22
nych. [Zob.: rezerwy]
pkt e) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions

X duration,
debit

Rezerwy wykorzystane, inne
rezerwy

Kwota wykorzystana (tj. poniesiona i rozliczona w ciężar
rezerw) w odniesieniu do innych rezerw. [Zob.: inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84 pkt c)

ifrs-full

PurchasedCallOptionsMember

member

Nabyte opcje kupna [member]

Element ten oznacza nabyte pochodne kontrakty finansowe,
ktÓry dają jednostce prawo, ale nie obowiązek, nabycia
odnośnego składnika aktywów po określonym kursie wyko
nania. [Zob.: instrumenty pochodne [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40B,
przykład: MSSF 7 paragraf B33

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFinan
cialAssets

X duration,
credit

Zakup aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży [Zob.: aktywa finan
sowe dostępne do sprzedaży]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Zakup aktywÓw biologicz
nych

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu aktywów
biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAndEva
luationAssets

X duration,
credit

Zakup aktywÓw z tytułu
poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu aktywów
z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw mineralnych. [Zob.:
aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw mineralnych
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstrumen
tsClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Zakup instrumentÓw finanso
wych zaklasyfikowany jako
działalność inwestycyjna

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu instrumentów
finansowych. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssetsClassi X duration,
fiedAsInvestingActivities
credit

Zakup wartości niematerial
nych zaklasyfikowany jako
działalność inwestycyjna

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu wartości
niematerialnych zaklasyfikowany jako działalność inwesty
cyjna. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt a)

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssociates

X duration,
credit

Zakup udziałÓw w jednost
kach stowarzyszonych

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu udziałów
w jednostkach stowarzyszonych. [Zob.: jednostki stowarzy
szone [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvestmen
tsAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Zakup udziałÓw w inwesty
cjach rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu udziałów
w inwestycjach rozliczanych zgodnie z metodą praw włas
ności. [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw
własności]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16
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PurchaseOfInvestmentProperty

X duration,
credit

Zakup nieruchomości inwesty Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu nierucho
cyjnych
mości inwestycyjnych. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentsOtherTha
nInvestmentsAccountedForUsin
gEquityMethod

X duration,
credit

Zakup inwestycji innych niż
inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu inwestycji
innych niż inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw
własności. [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw
własności; inwestycje inne niż inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Zakup aktywÓw gÓrniczych

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu aktywów
górniczych. [Zob.: aktywa górnicze]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Zakup zasobÓw ropy naftowej
i gazu ziemnego

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu zasobów
ropy naftowej i gazu ziemnego. [Zob.: zasoby ropy naftowej
i gazu ziemnego]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAsset
sClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Zakup innych aktywÓw trwa
łych zaklasyfikowany jako
działalność inwestycyjna

Wypływ środków pieniężnych z tytułu zakupÓw innych
aktywÓw trwałych, ktÓrych jednostka nie ujawnia odrębnie
w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej,
zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna. [Zob.: aktywa]

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt a)

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
X duration,
quipmentClassifiedAsInvestingAc credit
tivities

Zakup rzeczowych aktywÓw
trwałych zaklasyfikowany jako
działalność inwestycyjna

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupów rzeczowych
aktywów trwałych zaklasyfikowany jako działalność inwesty
cyjna. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt a)
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PurchaseOfPropertyPlantAndE
X duration,
quipmentIntangibleAssetsOther
credit
ThanGoodwillInvestmentProperty
AndOtherNoncurrentAssets

Zakup rzeczowych aktywÓw
trwałych, wartości niematerial
nych innych niż wartość firmy,
nieruchomości inwestycyjnych
oraz innych aktywÓw trwa
łych

Wypływ środków pieniężnych dotyczący zakupu rzeczowych
aktywów trwałych, wartości niematerialnych innych niż
wartość firmy, nieruchomości inwestycyjnych oraz innych
aktywów trwałych. [Zob.: wartości niematerialne inne niż
wartość firmy; nieruchomości inwestycyjne; inne aktywa
trwałe; rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 16

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Zakup udziałÓw/akcji włas
nych

Zmniejszenie wartości kapitału własnego wynikające z zakupu
akcji własnych. [Zob.: udziały/akcje własne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
debit

Zakupy, wycena wartości
godziwej, aktywa

Zwiększenie wyceny wartości godziwej aktywów wynikające
z zakupÓw tych aktywÓw. [Zob.: w wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Zakupy, wycena wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Zwiększenie wyceny wartości godziwej własnych instru
mentów kapitałowych jednostki wynikające z zakupÓw tych
instrumentÓw kapitałowych. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration,
credit

Zakupy, wycena wartości
godziwej, zobowiązania

Zwiększenie wyceny wartości godziwej zobowiązań wyni
kające z zakupÓw tych zobowiązań. [Zob.: w wartości
godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Zakupy dÓbr, transakcje
z podmiotem powiązanym

Kwota dÓbr zakupionych przez jednostkę w transakcjach
z podmiotem powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane
[member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt
a)
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Kwota nieruchomości i innych aktywÓw zakupionych przez
jednostkę w transakcjach z podmiotem powiązanym. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt
b)

QualitativeAssessmentOfEstimate text
dEffectOfPracticalExpedientsU
sedWhenApplyingIFRS15Retro
spectively

Jakościowa ocena szacunko
wego wpływu praktycznych
rozwiązań, z ktÓrych
skorzystano przy stosowaniu
MSSF 15 retrospektywnie

Jakościowa ocena szacunkowego wpływu praktycznych
rozwiązań, z ktÓrych skorzystano przy stosowaniu MSSF 15
retrospektywnie.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf C6 pkt b)

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffectOn text
FinancialStatementsOfChangeI
nActivitiesThatPermittedInsurer
ToReassessWhetherItsActivitiesA
rePredominantlyConnectedWithIn
surance

Jakościowy opis wpływu
zmiany działalności, która
umożliwiła ubezpieczycielowi
ponowną ocenę tego, czy jego
działalność jest związana
głównie z ubezpieczeniami, na
sprawozdania finansowe

Jakościowy opis wpływu zmiany działalności, która umożli
wiła ubezpieczycielowi ponowną ocenę tego, czy jego dzia
łalność jest związana głównie z ubezpieczeniami, na sprawo
zdania finansowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C pkt c) ppkt (iii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffectOn text
FinancialStatementsOfChangeI
nActivitiesThatResultedInInsurer
NoLongerQualifyingToApply
TemporaryExemptionFromIFRS9

Jakościowy opis wpływu
zmiany działalności, w wyniku
ktÓrej ubezpieczyciel nie
kwalifikuje się już do stoso
wania tymczasowego zwol
nienia z MSSF 9, na sprawo
zdania finansowe

Jakościowy opis wpływu zmiany działalności, w wyniku
ktÓrej ubezpieczyciel nie kwalifikuje się już do stosowania
tymczasowego zwolnienia z MSSF 9, na sprawozdania
finansowe.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39D pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

QualitativeInformationAboutCon
tinuingInvolvementInDerecogni
sedFinancialAssets

text

Informacje jakościowe na
temat utrzymanego zaangażo
wania w aktywach finanso
wych wyłączonych z bilansu

Informacje jakościowe na temat utrzymanego zaangażowania
jednostki w aktywach finansowych wyłączonych z bilansu,
ktÓre wyjaśniają i potwierdzają wymagane ujawniane infor
macje ilościowe. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E pkt f)

PurchasesOfPropertyAndOtherAs
setsRelatedPartyTransactions

ifrs-full

X duration,
debit
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Zakupy nieruchomości
i innych aktywÓw, transakcje
z podmiotem powiązanym

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

QualitativeInformationAboutEnti
tysObjectivesPoliciesAndProces
sesForManagingCapital

text

Informacje jakościowe na
temat celów, zasad i procesÓw
jednostki służących
zarządzaniu kapitałem

Informacje jakościowe na temat celów, zasad i procesÓw
jednostki służących zarządzaniu kapitałem. Powinny obej
mować opis składników zarządzanego kapitału, charakter
nałożonych zewnętrznie wymogów kapitałowych i sposÓb
zarządzania tymi wymogami oraz sposób, w jaki jednostka
wypełnia cele w zakresie zarządzania kapitałem. [Zob.:
wymogi kapitałowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 135 pkt a)

ifrs-full

QualitativeInformationAboutSen
sitivityAndInformationAboutTho
seTermsAndConditionsOfInsuran
ceContractsThatHaveMaterialEf
fect

text

Informacje jakościowe
dotyczące wrażliwości oraz
informacje na temat tych
warunkÓw umÓw ubezpie
czeniowych, ktÓre mają
istotny wpływ

Informacje jakościowe dotyczące wrażliwości na ryzyko
ubezpieczeniowe oraz informacje na temat warunków umów
ubezpieczeniowych, które mają istotny wpływ na kwotę,
termin oraz niepewność przyszłych przepływów środków
pieniężnych ubezpieczyciela. [Zob.: rodzaje umów ubezpie
czeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 A pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

RangeAxis

axis

Przedział [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf B6,
ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 120
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d), powszechna
praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForBiolo
gicalAssetsAtCost

text

Przedział szacunkowych
wartości, w ktÓrym praw
dopodobnie znalazłaby się
wartość godziwa aktywów
biologicznych, w cenie
nabycia lub koszcie wytwo
rzenia

Przedział szacunkowych wartości, w ktÓrym najprawdopo
dobniej znalazłaby się wartość godziwa aktywów biologicz
nych, gdy nie można wiarygodnie ustalić ich wartości godzi
wej, a jednostka wycenia je w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz zakumulowane
odpisy z tytułu utraty wartości. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 78 pkt c)

RangeOfEstimatesWithinWhich
text
FairValueIsLikelyToLieForInves
tmentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairValu
eModel

Przedział szacunkowych
wartości, w ktÓrym praw
dopodobnie znalazłaby się
wartość godziwa nierucho
mości inwestycyjnej, w cenie
nabycia lub koszcie wytwo
rzenia lub zgodnie z MSSF 16
w modelu wartości godziwej

Przedział szacunkowych wartości, w ktÓrym najprawdopo
dobniej znalazłaby się wartość godziwa nieruchomości inwe
stycyjnej, gdy jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub zgodnie z MSSF
16 w ramach modelu wartości godziwej, ponieważ nie ma
możliwości wiarygodnego i regularnego ustalania wartości
godziwej. [Zob.: w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub
zgodnie z MSSF 16 w modelu wartości godziwej [member];
nieruchomości inwestycyjne]

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInves
tmentPropertyCostModel

text

Przedział szacunkowych
wartości, w ktÓrym praw
dopodobnie znalazłaby się
wartość godziwa nierucho
mości inwestycyjnej, model
oparty na cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia

Przedział szacunkowych wartości, w ktÓrym najprawdopo
Ujawnianie informacji: MSR 40
dobniej znalazłaby się wartość godziwa nieruchomości inwe paragraf 79 pkt e) ppkt (iii)
stycyjne ustalona zgodnie z modelem opartym na cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia. [Zob.: nieruchomości inwe
stycyjne]

ifrs-full

RangesMember

member

Przedziały [member]

Element ten oznacza zagregowane przedziały. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Przedział”, jeżeli żaden
inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf B6,
ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 120
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d), powszechna
praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsAxis

axis

Przedziały cen wykonania dla
opcji na akcje występujących
na koniec danego okresu [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsMember

member

Przedziały cen wykonania dla
opcji na akcje występujących
na koniec danego okresu
[member]

Element ten oznacza zagregowane przedziały cen wykonania
dotyczące występujących opcji na akcje, które mają znaczenie
przy ocenie liczby i terminu emisji dodatkowych akcji, ktÓre
mogą zostać wyemitowane, oraz tego, jakie środki pieniężne
mogą zostać otrzymane w momencie wykonania tych opcji.
Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi „Przedziały
cen wykonania dla opcji na akcje występujących na koniec
okresu”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.
[Zob.: przedziały [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d)

ifrs-full

RatedCreditExposures

X instant

Ocenione ekspozycje kredy
towe

Kwota ekspozycji kredytowej, ktÓrą oceniły agencje ratingu
zewnętrznego. [Zob.: ekspozycja kredytowa]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG24
pkt c) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

RateOfReturnUsedToReflectTime X.XX
ValueOfMoneyRegulatoryDeferra instant
lAccountBalances

Stopa zwrotu odzwiercied
lająca wartość pieniądza
w czasie, odroczone salda
z regulowanej działalności

Stopa zwrotu odzwierciedlająca wartość pieniądza w czasie,
ktÓra ma zastosowanie do odroczonych sald z regulowanej
działalności. [Zob.: odroczone salda z regulowanej działalności
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt b)

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMember

member

Działalność objęta regulacją
cen [member]

Element ten oznacza działalność jednostki podlegającą regu
lacji cen. Element ten stanowi również standardową wartość
dla osi „Rodzaje działalności objętej regulacją cen”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf 33

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Bieżące zapasy surowców

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość aktywów
zużywanych w procesie produkcji lub w trakcie świadczenia
usług. [Zob.: zapasy]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
c), powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RawMaterialsAndConsumable
sUsed

X duration,
debit

Zużycie surowców i mate
riałÓw

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeldFor
DealingOrTradingPurpose

X duration,
debit

Wpływy z tytułu umÓw
Wpływy środków pieniężnych z tytułu umÓw dotyczących
dotyczących instrumentów
instrumentów finansowych będących w posiadaniu jednostki
finansowych będących
z przeznaczeniem handlowym.
w posiadaniu jednostki z prze
znaczeniem handlowym

Przykład: MSR 7 paragraf 14 pkt g)

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAndCla
imsAnnuitiesAndOtherPolicyBe
nefits

X duration,
debit

Wpływy z tytułu składek
i odszkodowań, rent i innych
świadczeń ubezpieczeniowych

Wpływy środków pieniężnych z tytułu składek i odszkodo
wań, rent i innych świadczeń ubezpieczeniowych.

Przykład: MSR 7 paragraf 14 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Wpływy z tytułu wynajmu
oraz pÓźniejszej sprzedaży
aktywów posiadanych z prze
znaczeniem na wynajem
stronom trzecim, a następnie
przeznaczonych do sprzedaży

Wpływy środków pieniężnych z tytułu wynajmu oraz
pÓźniejszej sprzedaży w odniesieniu do aktywÓw pierwotnie
posiadanych z przeznaczeniem na wynajem stronom trzecim,
a następnie przeznaczonych do sprzedaży.

Przykład: MSR 7 paragraf 14

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFeesCom
missionsAndOtherRevenue

X duration,
debit

Wpływy z tytułu tantiem,
opłat, prowizji i innych przy
chodÓw

Wpływy środków pieniężnych z tytułu tantiem, opłat, prowizji
i innych przychodÓw. [Zob.: inne przychody]

Przykład: MSR 7 paragraf 14 pkt b)

ifrs-full

ReceiptsFromSalesOfGoodsAn
dRenderingOfServices

X duration,
debit

Wpływy z tytułu sprzedaży
dóbr i świadczenia usług

Wpływy pieniężne z tytułu sprzedaży dóbr i świadczenia
usług.

Przykład: MSR 7 paragraf 14 pkt a)

Ilość surowców i materiałÓw zużywanych w procesie
produkcji lub w trakcie świadczenia usług. [Zob.: bieżące
zapasy surowcÓw]

Przykład: MSR 1 paragraf 102,
ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 99
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReceivablesAndPayablesRelated
ToInsuranceContracts

X instant,
credit

Należności i zobowiązania
związane z umowami ubez
pieczeniowymi

Kwota należności i zobowiązań związanych z umowami
ubezpieczeniowymi (kwoty związane z umowami ubezpiecze
niowymi aktualnie należne agentom, pośrednikom i ubezpie
czonym oraz takież kwoty aktualnie od nich należne).

Przykład: MSSF 4 paragraf IG22
pkt g) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssociates

X instant,
debit

Należności od jednostek
stowarzyszonych

Kwota należności od jednostek stowarzyszonych. [Zob.:
jednostki stowarzyszone [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVen
tures

X instant,
debit

Należności od wspÓlnych
przedsięwzięć

Kwota należności od wspólnych przedsięwzięć. [Zob.: wspólne
przedsięwzięcia [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWit
hCustomers

X instant,
debit

Należności z umÓw z klien
tami

Wartość prawa jednostki do wynagrodzenia w zamian za
towary lub usługi, ktÓre jednostka przeniosła na rzecz klienta,
w przypadku gdy prawo to jest bezwarunkowe. Prawo do
wynagrodzenia jest bezwarunkowe, jeśli jedynym warunkiem
wymagalności wynagrodzenia jest upłynięcie określonego
czasu.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 105, ujawnianie
informacji: MSSF 15 paragraf 116
pkt a)

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWit
hCustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfProper
ties

Kwota należności wynikających z wynajmu nieruchomości.
Nieruchomość to grunt, budynek lub część budynku albo oba
te elementy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

Należności z umÓw z klien
tami [abstract]

X instant,
debit

Należności z wynajmu nieru
chomości
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReceivablesFromSaleOfProperties

X instant,
debit

Należności ze sprzedaży
nieruchomości

Kwota należności wynikających ze sprzedaży nieruchomości.
Nieruchomość to grunt, budynek lub część budynku albo oba
te elementy.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

ReceivablesFromTaxesOtherTha
nIncomeTax

X instant,
debit

Należności z tytułu podatkÓw
innych niż podatek docho
dowy

Kwota należności z tytułu podatkÓw innych niż podatek
dochodowy. Podatek dochodowy obejmuje wszelkie krajowe
i zagraniczne podatki pobierane od dochodu podlegającego
opodatkowaniu. Podatek dochodowy obejmuje również
podatki takie jak podatek u źrÓdła płatny przez jednostki
zależne, jednostki stowarzyszone lub wspólne ustalenia
umowne od wypłat zysku na rzecz jednostki sprawozdawczej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesig
nsAndPrototypes

X instant,
debit

Receptury, formuły, modele,
projekty i prototypy

Kwota wartości niematerialnych stanowiących receptury,
formuły, modele, projekty i prototypy. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt f)

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesig
nsAndPrototypesMember

member

Receptury, formuły, modele,
projekty i prototypy [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących receptury, formuły, modele, projekty i prototypy.
[Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt f)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nApplicationOfOverlayApproach
BeforeTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zasto
sowaniem metody nakładania,
przed opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zastosowaniem metody nakładania, przed opodatkowaniem.
Korekty wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione
do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte
w innych całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub
w poprzednich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationAdjustmentsO
nApplicationOfOverlayApproach
NetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zasto
sowaniem metody nakładania,
po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zastosowaniem metody nakładania, po opodatkowaniu.
Korekty wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione
do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte
w innych całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub
w poprzednich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnA
vailableforsaleFinancialAssetsBe
foreTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z akty
wami finansowymi dostęp
nymi do sprzedaży, przed
opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, przed
opodatkowaniem. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są
to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty,
które były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym
okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92 – data wygaśnięcia:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 20 pkt a) ppkt (ii)
– data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnA
vailableforsaleFinancialAssetsNe
tOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z akty
wami finansowymi dostęp
nymi do sprzedaży, po
opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, po
opodatkowaniu. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są
to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty,
które były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym
okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92 – data wygaśnięcia:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 20 pkt a) ppkt (ii)
– data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesBeforeTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zabez
pieczeniami przepływÓw
pieniężnych, przed opodatko
waniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zabezpieczeniami przepływÓw pieniężnych, przed opodat
kowaniem. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są to
przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty, które
były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym
okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: zabezpieczenia
przepływÓw pieniężnych [member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 23 pkt d) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhichHed
gedFutureCashFlowsAreNoLon
gerExpectedToOccurNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zabez
pieczeniami przepływÓw
pieniężnych, w przypadku
ktÓrych nie oczekuje się już
wystąpienia zabezpieczanych
przyszłych przepływów
pieniężnych, po opodatko
waniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zabezpieczeniami przepływÓw pieniężnych, w przypadku
ktÓrych nie oczekuje się już wystąpienia zabezpieczanych
przyszłych przepływów pieniężnych, po opodatkowaniu. [Zob.:
korekty wynikające z przeklasyfikowania związane z zabez
pieczeniami przepływÓw pieniężnych, po opodatkowaniu]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C pkt b) ppkt (iv),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24E pkt a)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X duration,
CashFlowHedgesForWhichHedge debit
dItemAffectedProfitOrLossNe
tOfTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zabez
pieczeniami przepływÓw
pieniężnych, w przypadku
ktÓrych pozycja zabezpie
czana miała wpływ na wynik
finansowy, po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zabezpieczeniami przepływÓw pieniężnych, w przypadku
ktÓrych pozycja zabezpieczana miała wpływ na wynik finan
sowy, po opodatkowaniu. [Zob.: korekty wynikające z prze
klasyfikowania związane z zabezpieczeniami przepływÓw
pieniężnych, po opodatkowaniu]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C pkt b) ppkt (iv),
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24E pkt a)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhichReser
veOfCashFlowHedgesWillNotBe
RecoveredInOneOrMoreFuturePe
riodsNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zabez
pieczeniami przepływÓw
pieniężnych, w przypadku
ktÓrych rezerwa z tytułu
zabezpieczenia przepływÓw
pieniężnych nie zostanie
odzyskana w co najmniej
jednym z przyszłych okresÓw,
po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zabezpieczeniami przepływÓw pieniężnych, w przypadku
ktÓrych rezerwa z tytułu zabezpieczenia przepływÓw
pieniężnych nie zostanie odzyskana w co najmniej jednym
z przyszłych okresÓw, po opodatkowaniu. [Zob.: korekty
wynikające z przeklasyfikowania związane z zabezpieczeniami
przepływÓw pieniężnych, po opodatkowaniu]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24E pkt a)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zabez
pieczeniami przepływÓw
pieniężnych, po opodatko
waniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zabezpieczeniami przepływÓw pieniężnych, po opodatko
waniu. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są to prze
niesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty, które były
ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym okresie
lub w poprzednich okresach. [Zob.: zabezpieczenia prze
pływÓw pieniężnych [member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 24C pkt b) ppkt
(iv), ujawnianie informacji: MSSF
7 paragraf 24E pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 23
pkt d) – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsBeforeTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane ze
zmianą wartości walutowych
spreadów bazowych, przed
opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
ze zmianą wartości walutowych spreadów bazowych, przed
opodatkowaniem. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są
to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty,
które były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym
okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane ze
zmianą wartości walutowych
spreadów bazowych, po
opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
ze zmianą wartości walutowych spreadów bazowych, po
opodatkowaniu. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są
to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty,
które były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym
okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X duration,
ChangeInValueOfForwardElemen debit
tsOfForwardContractsBeforeTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane ze
zmianą wartości elementów
terminowych (forward)
kontraktów forward, przed
opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
ze zmianą wartości elementów terminowych (forward)
kontraktów forward, przed opodatkowaniem. Korekty wyni
kające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków
(strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzed
nich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X duration,
ChangeInValueOfForwardElemen debit
tsOfForwardContractsNetOfTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane ze
zmianą wartości elementów
terminowych (forward)
kontraktów forward, po
opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
ze zmianą wartości elementów terminowych (forward)
kontraktów forward, po opodatkowaniu. Korekty wynikające
z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków (strat)
bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych całkowi
tych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzednich
okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsBeforeTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane ze
zmianą wartości opcji
w czasie, przed opodatkowa
niem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
ze zmianą wartości opcji w czasie, przed opodatkowaniem.
Korekty wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione
do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte
w innych całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub
w poprzednich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane ze
zmianą wartości opcji
w czasie, po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
ze zmianą wartości opcji w czasie, po opodatkowaniu. Korekty
wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków
(strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzed
nich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnEx X duration,
changeDifferencesOnTranslation debit
BeforeTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane
z rÓżnicami kursowymi
wynikającymi z przeliczenia,
przed opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych Ujawnianie informacji: MSR 1
z rÓżnicami kursowymi wynikającymi z przeliczenia sprawo paragraf 92, ujawnianie informacji:
zdania finansowego jednostek działających za granicą, przed
MSR 21 paragraf 48
opodatkowaniem. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są
to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty,
które były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym
okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: inne całkowite
dochody]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnEx X duration,
changeDifferencesOnTranslation debit
NetOfTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane
z rÓżnicami kursowymi
wynikającymi z przeliczenia,
po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych Ujawnianie informacji: MSR 1
z rÓżnicami kursowymi wynikającymi z przeliczenia sprawo paragraf 92, ujawnianie informacji:
zdania finansowego jednostek działających za granicą, po
MSR 21 paragraf 48
opodatkowaniu. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są
to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty,
które były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym
okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: inne całkowite
dochody]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nanceIncomeExpensesFromRein
suranceContractsHeldExcluded
FromProfitOrLossBeforeTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji wyłączonych
z wyniku finansowego, przed
opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z przychodami (kosztami) finansowymi z tytułu posiadanych
umÓw reasekuracji, przed opodatkowaniem. Korekty wyni
kające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków
(strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzed
nich okresach. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu
ubezpieczenia; Posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 91 pkt a) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf B135 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 82 –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nanceIncomeExpensesFromRein
suranceContractsHeldExcluded
FromProfitOrLossNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji wyłączonych
z wyniku finansowego, po
opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z przychodami (kosztami) finansowymi z tytułu posiadanych
umÓw reasekuracji, po opodatkowaniu. Korekty wynikające
z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków (strat)
bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych całkowi
tych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzednich
okresach. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubez
pieczenia; Posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 91 pkt a) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf B135 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 82 –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeBeforeTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z akty
wami finansowymi wycenia
nymi w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody,
przed opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem.
Korekty wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione
do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte
w innych całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub
w poprzednich okresach. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody; inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 20 pkt a) ppkt
(viii)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 919

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z akty
wami finansowymi wycenia
nymi w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody,
po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody, po opodatkowaniu. Korekty
wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków
(strat) bieżącego okresu kwoty, ktÓre były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzed
nich okresach. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody; inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
nancialAssetsThatHaveBeenDede debit
signatedFromOverlayApproachBe
foreTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z akty
wami finansowymi, ktÓre
zostały wyłączone z wyzna
czenia do metody nakładania,
przed opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z aktywami finansowymi, ktÓre zostały wyłączone z wyzna
czenia do metody nakładania w danym okresie sprawozdaw
czym, przed opodatkowaniem. Korekty wynikające z przekla
syfikowania są to przeniesione do zyskÓw (strat) bieżącego
okresu kwoty, które były ujęte w innych całkowitych docho
dach w bieżącym okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.:
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt f) ppkt (iii) –
wejście w życie przy zastosowaniu
MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nancialAssetsThatHaveBeenDede
signatedFromOverlayApproach
NetOfTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z akty
wami finansowymi, ktÓre
zostały wyłączone z wyzna
czenia do metody nakładania,
po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z aktywami finansowymi, ktÓre zostały wyłączone z wyzna
czenia do metody nakładania w danym okresie sprawozdaw
czym, po opodatkowaniu. Korekty wynikające z przeklasyfi
kowania są to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu
kwoty, które były ujęte w innych całkowitych dochodach
w bieżącym okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39L pkt f) ppkt (iii) –
wejście w życie przy zastosowaniu
MSSF 9 po raz pierwszy

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationAdjustmentsOn
X duration,
HedgesOfNetInvestmentsInForeig debit
nOperationsBeforeTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zabez
pieczeniami udziałÓw w akty
wach netto jednostek działaj
ących za granicą, przed
opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zabezpieczeniami udziałÓw w aktywach netto jednostek
działających za granicą, przed opodatkowaniem. Korekty
wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków
(strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzed
nich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92, ujawnianie informacji:
MSR 39 paragraf 102, ujawnianie
informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.14

ifrs-full

X duration,
ReclassificationAdjustmentsOn
HedgesOfNetInvestmentsInForeig debit
nOperationsNetOfTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane z zabez
pieczeniami udziałÓw w akty
wach netto jednostek działaj
ących za granicą, po opodat
kowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
z zabezpieczeniami udziałÓw w aktywach netto jednostek
działających za granicą, po opodatkowaniu. Korekty wyni
kające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków
(strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzed
nich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92, ujawnianie informacji:
MSR 39 paragraf 102, ujawnianie
informacji: MSSF 9 paragraf
6.5.14, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 24C pkt b) ppkt
(iv), ujawnianie informacji: MSSF
7 paragraf 24E pkt a)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnIn
suranceFinanceIncomeExpenses
FromInsuranceContractsIssuedEx
cludedFromProfitOrLossBefo
reTax

Korekty wynikające z przekla
syfikowania przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu ubezpieczenia wyni
kających z wystawionych
umÓw ubezpieczeniowych,
wyłączonych z wyniku finan
sowego, przed opodatkowa
niem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania, związanych
z przychodami (kosztami) finansowymi z tytułu ubezpieczenia
wynikającymi z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych,
przed opodatkowaniem. Korekty wynikające z przeklasyfiko
wania są to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu
kwoty, które były ujęte w innych całkowitych dochodach
w bieżącym okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.:
przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia; wysta
wione umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 91 pkt a) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf B135 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

X duration,
debit
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationAdjustmentsOnIn
suranceFinanceIncomeExpenses
FromInsuranceContractsIssuedEx
cludedFromProfitOrLossNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu ubezpieczenia wyni
kających z wystawionych
umÓw ubezpieczeniowych,
wyłączonych z wyniku finan
sowego, po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania, związanych
z przychodami (kosztami) finansowymi z tytułu ubezpieczenia
wynikające z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych, po
opodatkowaniu. Korekty wynikające z przeklasyfikowania są
to przeniesione do zysków (strat) bieżącego okresu kwoty,
które były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym
okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.: przychody (koszty)
finansowe z tytułu ubezpieczenia; wystawione umowy ubez
pieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 92 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 91 pkt a) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf B135 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesBeforeTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane ze
zmianą netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności, przed opodatkowaniem

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych
ze zmianą netto w odroczonych saldach z regulowanej dzia
łalności, przed opodatkowaniem. Korekty wynikające z prze
klasyfikowania są to przeniesione do zyskÓw (strat) bieżącego
okresu kwoty, które były ujęte w innych całkowitych docho
dach w bieżącym okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.:
odroczone salda z regulowanej działalności [member]; inne
całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 22 pkt b)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesNetOfTax

X duration,
debit

Korekty wynikające z przekla
syfikowania związane ze
zmianą netto w odroczonych
saldach z regulowanej działal
ności, po opodatkowaniu

Kwota korekt wynikających z przeklasyfikowania związanych Ujawnianie informacji: MSSF 14
ze zmianą netto w odroczonych saldach z regulowanej dzia paragraf 22 pkt b)
łalności, po opodatkowaniu. Korekty wynikające z przeklasy
fikowania są to przeniesione do zysków (strat) bieżącego
okresu kwoty, które były ujęte w innych całkowitych docho
dach w bieżącym okresie lub w poprzednich okresach. [Zob.:
odroczone salda z regulowanej działalności [member]; inne
całkowite dochody]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailablefor
saleFinancialAssets

X duration,
debit

Przekwalifikowanie do kate
gorii aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych do kate
gorii aktywÓw finansowych dostępnych do sprzedaży. [Zob.:
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationIntoFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
debit

Przekwalifikowanie do kate
gorii aktywÓw finansowych
wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych do kate
gorii aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtomaturi
tyInvestments

X duration,
debit

Przekwalifikowanie do kate
gorii inwestycji utrzymywa
nych do terminu wymagal
ności

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych do kate
gorii inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności.
[Zob.: inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności;
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationIntoLoansAndRe
ceivables

X duration,
debit

Przekwalifikowanie do kate
gorii pożyczek i należności

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych do kate
gorii pożyczek i należności. [Zob.: pożyczki i należności;
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtAmortisedCos
tIntoMeasuredAtFairValue

Przekwalifikowanie aktywÓw
finansowych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w zamortyzowanym
koszcie do kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii składnikÓw wycenianych w zamortyzowanym koszcie do
kategorii składnikÓw wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy. [Zob.: w wartości godziwej [member];
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt c)

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtAmortisedCos
tIntoMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

Przekwalifikowanie aktywÓw
finansowych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w zamortyzowanym
koszcie do kategorii aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii składnikÓw wycenianych w zamortyzowanym koszcie do
kategorii składnikÓw wycenianych w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt c)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 923

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValueInto
MeasuredAtAmortisedCost

X duration

Przekwalifikowanie aktywÓw
finansowych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy do
kategorii aktywów finanso
wych wycenianych w zamorty
zowanym koszcie.

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii składnikÓw wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy do kategorii składników wycenianych
w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt c)

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeIntoMeasuredAtAmortised
Cost

X duration

Przekwalifikowanie aktywÓw
finansowych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody
do kategorii aktywÓw finan
sowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii składnikÓw wycenianych w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody do kategorii składników wycenianych
w zamortyzowanym koszcie. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt c)

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeIntoMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

X duration

Przekwalifikowanie aktywÓw
finansowych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody
do kategorii aktywów finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii składnikÓw wycenianych w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody do kategorii składników wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa
finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt c)

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossIntoMeasu
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X duration

Przekwalifikowanie aktywÓw
finansowych z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy do
kategorii aktywÓw finanso
wych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite
dochody

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii składnikÓw wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy do kategorii składników wycenianych
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.:
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 B pkt c)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReclassificationOutOfAvailable
forsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Przekwalifikowanie z kategorii
aktywÓw finansowych
dostępnych do sprzedaży

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii aktywÓw finansowych dostępnych do sprzedaży. [Zob.:
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinancialAs X duration,
setsAtFairValueThroughProfitOr credit
Loss

Przekwalifikowanie z kategorii
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 A pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldtomatu X duration,
rityInvestments
credit

Przekwalifikowane z kategorii
inwestycji utrzymywanych do
terminu wymagalności

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności.
[Zob.: inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności;
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoansAn
dReceivables

X duration,
credit

Przekwalifikowanie z kategorii
pożyczek i należności

Kwota aktywÓw finansowych przekwalifikowanych z kate
gorii pożyczek i należności. [Zob.: pożyczki i należności;
aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 12 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Pozycje przekwalifikowane
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 41

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Pozycje przekwalifikowane
[member]

Element ten oznacza pozycje przekwalifikowane, gdy
jednostka zmienia sposÓb prezentacji lub klasyfikacji
w swoim sprawozdaniu finansowym. Stanowi on rÓwnież
standardową wartość dla osi „Pozycje przekwalifikowane”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 41
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RecognisedAssetsDefinedBenefit
Plan

X instant,
debit

Składnik aktywÓw netto
z tytułu określonych świad
czeń

Kwota nadwyżek w programie określonych świadczeń skory
gowanych o wszelkie skutki ograniczenia wysokości składnika
aktywów netto z tytułu określonych świadczeń do pułapu
aktywów. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresentin
gContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X instant,
debit

Ujęte aktywa stanowiące
utrzymane zaangażowanie
w wyłączonych aktywach
finansowych

Kwota aktywÓw ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finanso
wej, ktÓre stanowią utrzymane zaangażowanie jednostki
w wyłączonych aktywach finansowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E pkt a)

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefinedBe
nefitPlan

X instant,
credit

Zobowiązanie netto z tytułu
określonych świadczeń

Kwota deficytu w programie określonych świadczeń [Zob.:
programy określonych świadczeń [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresentin
gContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Ujęte zobowiązania stanowiące
utrzymane zaangażowanie
w wyłączonych aktywach
finansowych

Kwota zobowiązań ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finan
sowej, ktÓre stanowią utrzymane zaangażowanie jednostki
w wyłączonych aktywach finansowych

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E pkt a)

ifrs-full

ReconciliationOfAccountingPro
fitMultipliedByApplicableTaxRa
tesAbstract

Uzgodnienie wyniku finanso
wego brutto pomnożonego
przez zastosowane stawki
podatkowe [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

ReconciliationOfAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognisedAbstract

Uzgodnienie łącznej różnicy
między wartością godziwą
w momencie początkowego
ujęcia a ceną transakcyjną
wymagającej ujęcia w wyniku
finansowym [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAverageEffecti
veTaxRateAndApplicableTaxRa
teAbstract

Uzgodnienie średniej efek
tywnej stawki podatkowej
i zastosowanej stawki podat
kowej [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAllo
wanceAccountForCreditLossesOf
FinancialAssetsAbstract

Uzgodnienie zmian na koncie
rezerw na straty kredytowe
z tytułu aktywÓw finanso
wych [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBiolo
gicalAssetsAbstract

Uzgodnienie zmian aktywÓw
biologicznych [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInCon
tingentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombinationAbstract

Uzgodnienie zmian zobowi
ązań warunkowych ujmowa
nych w związku z połącze
niem jednostek [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDefer
redAcquisitionCostsArisingFro
mInsuranceContractsAbstract

Uzgodnienie zmian odroczo
nych kosztÓw akwizycji
wynikających z umÓw ubez
pieczeniowych [abstract]

Referencje
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

ReconciliationOfChangesInDefer
redTaxLiabilityAssetAbstract

Uzgodnienie zmian rezerwy
(składnika aktywÓw) z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementAssetsAbstract

Uzgodnienie zmian w wycenie
wartości godziwej, aktywa
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstrumentsAbstract

Uzgodnienie zmian w wycenie
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementLiabilitiesAb
stract

Uzgodnienie zmian w wycenie
wartości godziwej, zobowi
ązania [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInGood
willAbstract

Uzgodnienie zmian wartości
firmy [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsAndGoodwillAbstract

Uzgodnienie zmian wartości
niematerialnych i wartości
firmy [abstract]

Referencje
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwil
lAbstract

Uzgodnienie zmian wartości
niematerialnych innych niż
wartość firmy [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInInves
tmentPropertyAbstract

Uzgodnienie zmian wartości
nieruchomości inwestycyjnych
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLiabi
litiesUnderInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssuedAb
stract

Uzgodnienie zmian zobowi
ązań wynikających z wysta
wionych umÓw ubezpieczenia
i umÓw reasekuracji [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInNetAs
setsAvailableForBenefitsAbstract

Uzgodnienie zmian stanu
aktywÓw netto dostępnych na
potrzeby realizacji świadczeń
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInOther
ProvisionsAbstract

Uzgodnienie zmian innych
rezerw [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInPro
pertyPlantAndEquipmentAbstract

Uzgodnienie zmian rzeczo
wych aktywÓw trwałych
[abstract]

Referencje
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Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

ReconciliationOfChangesInRein
suranceAssetsAbstract

Uzgodnienie zmian aktywÓw
reasekuracyjnych [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfFairValueOfCre
ditDerivativeAbstract

Uzgodnienie wartości
godziwej kredytowych instru
mentów pochodnych [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNominalAmoun
tOfCreditDerivativeAbstract

Uzgodnienie kwoty nomi
nalnej kredytowych instru
mentÓw pochodnych [abs
tract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfShare
sOutstandingAbstract

Uzgodnienie liczby objętych
udziałÓw [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalancesAbstract

Uzgodnienie odroczonych sald
kredytowych z regulowanej
działalności [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalancesAbstract

Uzgodnienie odroczonych sald
debetowych z regulowanej
działalności [abstract]

Referencje
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ifrs-full

Etykieta dokumentacji

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReconciliationOfReserveOfGain
sAndLossesOnFinancialAsset
sMeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToWhichPa
ragraphsC18bC19bC24bAndC24c
OfIFRS17HaveBeenAppliedAb
stract

Uzgodnienie rezerwy z tytułu
zyskÓw i strat z tytułu
aktywÓw finansowych wyce
nianych w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody
związane z umowami ubez
pieczeniowymi, do ktÓrych
zastosowanie ma MSSF 17
paragraf C18 pkt b), paragraf
C19 pkt b), paragraf C24 pkt
b) i paragraf C24 pkt c) [abs
tract]

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscounted
LeasePaymentsToNetInvestmen
tInFinanceLeaseAbstract

Uzgodnienie niezdyskontowa
nych opłat leasingowych
z inwestycją leasingową netto
w ramach leasingu finanso
wego [abstract]

ifrs-full

RecoverableAmountOfAssetOr
CashgeneratingUnit

X instant,
debit

Wartość odzyskiwalna skład
nika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki
pieniężne

Wyższa z kwot: wartość godziwa składnika aktywÓw (lub
ośrodka wypracowującego środki pieniężne) pomniejszona
o koszty zbycia lub jego wartość użytkowa. [Zob.: ośrodki
wypracowujące środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt e)

ifrs-full

RecurringFairValueMeasuremen
tMember

member

Powtarzalna wycena wartości
godziwej [member]

Element ten oznacza wyceny wartości godziwej wymagane lub
dopuszczane przez inne MSSF w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej na koniec okresu sprawozdawczego. [Zob.: MSSF
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

member

Kwota ponownie wyznaczona
[member]

Element ten oznacza kwotę, która została ponownie wyzna
czona podczas przejścia na MSSF.

Powszechna praktyka: MSSF 1
paragraf 29
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RedesignatedFinancialAssetAsA
vailableforsale

X instant,
debit

Aktywa finansowe ponownie
wyznaczone jako dostępne do
sprzedaży

Kwota aktywÓw finansowych ponownie wyznaczonych jako
dostępne do sprzedaży w momencie przejścia na MSSF. [Zob.:
MSSF [member]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAtFa
irValueThroughProfitOrLoss

X instant,
debit

Aktywa finansowe ponownie
wyznaczone jako wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Kwota aktywÓw finansowych ponownie wyznaczonych jako
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
w momencie przejścia na MSSF. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; MSSF [member]; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabilityAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Zobowiązanie finansowe
ponownie wyznaczone jako
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finan
sowy

Kwota zobowiązań finansowych ponownie wyznaczonych jako
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
w momencie przejścia na MSSF. [Zob.: w wartości godziwej
[member]; MSSF [member]; zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29 A, ujawnianie
informacji: MSSF 1 paragraf 29 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Ponownie wyznaczone [mem
ber]

Element ten oznacza instrumenty finansowe ponownie
wyznaczone podczas przejścia na MSSF. Stanowi on również
standardową wartość dla osi „Ponowna klasyfikacja”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Ponowna klasyfikacja [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 29
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Zmniejszenie wyemitowanego
kapitału podstawowego

Zmniejszenie wartości kapitału własnego wynikające ze
zmniejszenia wyemitowanego kapitału podstawowego. [Zob.:
wyemitowany kapitał podstawowy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Rezerwa na zwroty

Kwota rezerwy na zwroty, ktÓre jednostka ma dokonać na
rzecz swoich klientów. [Zob.: inne rezerwy]

Przykład: MSR 37, przykład 4
Zasady zwrotÓw, przykład: MSR
37 paragraf 87

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

member

Rezerwa na zwroty [member]

Element ten oznacza rezerwę na zwroty, które jednostka ma
dokonać na rzecz swoich klientów. [Zob.: inne rezerwy
[member]]

Przykład: MSR 37, przykład 4
Zasady zwrotÓw, przykład: MSR
37 paragraf 87

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBalan
cesAxis

axis

Odroczone salda z regulowanej
działalności [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBalan
cesClassifiedAsDisposalGroup
sMember

member

Odroczone salda z regulowanej
działalności zaklasyfikowane
jako grupy do zbycia [mem
ber]

Element ten oznacza odroczone salda z regulowanej działal
ności, które są zaklasyfikowane jako grupy do zbycia. [Zob.:
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży [member]; odroczone salda z regulowanej działal
ności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf B22

Rezerwa na zwroty [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RegulatoryDeferralAccountBalan
cesMember

member

Odroczone salda z regulowanej
działalności [member]

Element ten oznacza odroczone salda z regulowanej działal
ności. Odroczone salda z regulowanej działalności to saldo
każdego rachunku kosztów (lub dochodów), które nie zosta
łoby ujęte jako składnik aktywów lub zobowiązanie zgodnie
z innymi standardami, ale ktÓre kwalifikuje się do odroczenia,
ponieważ jest uwzględnione lub oczekuje się, że zostanie
uwzględnione przez organ regulacyjny przy ustalaniu ceny
(cen), którą (którymi) można obciążyć klientów. Element ten
stanowi również standardową wartość dla osi „Odroczone
salda z regulowanej działalności”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBalan
cesNotClassifiedAsDisposalGro
upsMember

member

Odroczone salda z regulowanej
działalności niezaklasyfiko
wane jako grupy do zbycia
[member]

Element ten oznacza odroczone salda z regulowanej działal
ności, które nie są zaklasyfikowane jako grupy do zbycia.
[Zob.: grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży [member]; odroczone salda z regulowanej działal
ności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCredit X instant,
Balances
credit

Odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności

Kwota odroczonych sald kredytowych z regulowanej działal
ności. [Zob.: odroczone salda z regulowanej działalności
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 20 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 14 paragraf 33
pkt a), ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCredit
BalancesAbstract

Odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota odroczonych sald kredytowych z regulowanej działal
ności i powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. [Zob.: odroczone salda kredytowe z regulo
wanej działalności; rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego powiązana z odroczonymi saldami z regulo
wanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 24, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf B11 pkt a)

RegulatoryDeferralAccountCredit X instant,
BalancesAndRelatedDeferredTax credit
Liability

Odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności
i powiązana rezerwa z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCredit
BalancesAndRelatedDeferredTax
LiabilityAbstract

Odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności
i powiązana rezerwa z tytułu
odroczonego podatku docho
dowego [abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCredit X instant,
BalancesDirectlyRelatedToDispo credit
salGroup

Odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności
bezpośrednio związane
z grupą do zbycia

Kwota odroczonych sald kredytowych z regulowanej działal
ności, które są bezpośrednio związane z grupą do zbycia.
[Zob.: odroczone salda kredytowe z regulowanej działalności;
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 25

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
Balances

Odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności

Kwota odroczonych sald debetowych z regulowanej działal
ności. [Zob.: odroczone salda z regulowanej działalności
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 20 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 14 paragraf 33
pkt a), ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAbstract

X instant,
debit

Odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAndRelatedDeferredTa
xAsset

X instant,
debit

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAndRelatedDeferredTa
xAssetAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesDirectlyRelatedToDispo
salGroup

X instant,
debit

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsMember

Etykieta

Odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności
i powiązany składnik
aktywÓw z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota odroczonych sald debetowych z regulowanej działal
ności i powiązanego składnika aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego. [Zob.: odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności; składnik aktywÓw z tytułu odro
czonego podatku dochodowego powiązany z odroczonymi
saldami z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 24, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf B11 pkt a)

Odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności
bezpośrednio związane
z grupą do zbycia

Kwota odroczonych sald debetowych z regulowanej działal
ności, które są bezpośrednio związane z grupą do zbycia.
[Zob.: odroczone salda debetowe z regulowanej działalności;
grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 25

axis

Rodzaj otoczenia regulacyj
nego [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt c)

member

Rodzaj otoczenia regulacyj
nego [member]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje otoczenia regulacyj
nego. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi
„Rodzaj otoczenia regulacyjnego”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt c)

Odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności
i powiązany składnik aktywów
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego [abstract]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReimbursementRightsAtFairValue

X instant,
debit

Prawa do rekompensaty,
według wartości godziwej

Kwota praw jednostki do rekompensaty przez drugą stronę
części lub całości nakładów niezbędnych do uregulowania
zobowiązania z tytułu określonych świadczeń, ujętych jako
oddzielny składnik aktywów i wycenionych w wartości
godziwej. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 140 pkt b)

ifrs-full

ReinsuranceAssets

X instant,
debit

Aktywa reasekuracyjne

Kwota praw umownych netto cedenta wynikających z umowy
reasekuracyjnej.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt e) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldMember

member

Posiadane umowy reasekuracji
[member]

Element ten oznacza posiadane umowy reasekuracji. Umowy
reasekuracji to umowy ubezpieczeniowe wystawiane przez
jedną jednostkę (reasekuratora) w celu zrekompensowania
innej jednostce roszczeń z tytułu jednej umowy ubezpiecze
niowej lub wielu umÓw ubezpieczeniowych wystawionych
przez tę inną jednostkę (umów bazowych). [Zob.: umowy
ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 98 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 107 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 109
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 131 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 132
pkt b) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldThatA
reAssets

X instant,
debit

Posiadane umowy reasekura
cji, ktÓre są aktywami

Liczba posiadanych umÓw reasekuracji, ktÓre są aktywami.
[Zob.: aktywa; Posiadane umowy reasekuracji [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt da) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 78
pkt c) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldThatA
reLiabilities

X instant,
credit

Posiadane umowy reasekura
cji, ktÓre są zobowiązaniami

Liczba posiadanych umÓw reasekuracji, ktÓre są zobowiąza
niami. [Zob.: zobowiązania; Posiadane umowy reasekuracji
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt ma) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 78
pkt d) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountArisin
gFromInsuranceContractsMember

member

Udział reasekuratora w kwocie Element ten oznacza udział reasekuratora w kwocie wyni
wynikającej z umÓw ubezpie kającej z umÓw ubezpieczeniowych. [Zob.: rodzaje umÓw
czeniowych [member]
ubezpieczeniowych [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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▼M1
Prefiks

ifrs-full

Nazwa elementu/URI roli

RelatedPartiesMember

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta

Podmioty powiązane [mem
ber]

Etykieta dokumentacji

Referencje

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 938

Ujawnianie informacji: MSR 24
Element ten oznacza podmioty powiązane. Podmioty powi
ązane są osobami lub jednostkami związanymi z jednostką,
paragraf 19
która sporządza swoje sprawozdanie finansowe (jednostka
sprawozdawcza). a) Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby
jest powiązany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba: (i)
sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawo
zdawczą; (ii) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdaw
czą; lub (iii) jest członkiem kluczowego personelu kierow
niczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominują
cej. b) Jednostka jest powiązana z jednostką sprawozdawczą,
jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: (i)
Jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej
grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca, zależna
i wspÓłzależna jest powiązana z pozostałymi jednostkami). (ii)
Jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym
przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną
lub wspÓlnym przedsięwzięciem członka grupy, której człon
kiem jest ta inna jednostka). (iii) Obydwie jednostki są
wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego
podmiotu. (iv) Jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzię
ciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką
stowarzyszoną trzeciej jednostki). (v) Jednostka jest
programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz
pracowników jednostki sprawozdawczej albo jednostki powi
ązanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawo
zdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący
pracodawcy są również powiązani z jednostką sprawozdawczą.
(vi) Jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana
przez osobę określoną w pkt a). (vii) Osoba określona w pkt a)
ppkt (i) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem
kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki
dominującej tej jednostki). (viii) Jednostka lub dowolny
członek grupy, której jednostka jest częścią, świadczy usługi
kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki spra
wozdawczej lub jej jednostki dominującej. [Zob.: wspólne
przedsięwzięcia [member]; kluczowy personel kierowniczy
jednostki bądź jej jednostki dominującej [member]]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

RelatedPartyTransactionsAbstract

Transakcje z podmiotem
powiązanym [abstract]

ifrs-full

RemainingAmortisationPeriodO
fIntangibleAssetsMaterialToEnti
ty2019

DUR

Pozostały okres amortyzacji
Pozostały okres amortyzacji indywidualnych składnikÓw
wartości niematerialnych istot wartości niematerialnych, które są istotne z punktu widzenia
nych dla jednostki
sprawozdania finansowego jednostki. [Zob.: kwota umorzenia
i amortyzacji]

ifrs-full

RemainingContractualUndiscoun
tedCashOutflowsInflowsThatAri
seFromContractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Pozostałe umowne niezdy
skontowane wypływy
(wpływy) środków pienięż
nych wynikające z umÓw
objętych zakresem MSSF 17,
które są zobowiązaniami

Kwota pozostałych umownych niezdyskontowanych
wypływÓw (wpływÓw) środków pieniężnych wynikających
z umÓw objętych zakresem MSSF 17, które są zobowiąza
niami.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 132 pkt b) ppkt (i) –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodOfRe
gulatoryDeferralAccountDebitBa
lances2019

DUR

Pozostały okres odzyskania
odroczonych sald debetowych
z regulowanej działalności

Pozostały okres odzyskania odroczonych sald debetowych
z regulowanej działalności. [Zob.: odroczone salda debetowe
z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

RemainingReversalPeriodOfRegu DUR
latoryDeferralAccountCreditBa
lances2019

Pozostały okres odwrÓcenia
odroczonych sald kredytowych
z regulowanej działalności

Pozostały okres odwrÓcenia odroczonych sald kredytowych
z regulowanej działalności. [Zob.: odroczone salda kredytowe
z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

RemainingUnamortisedGainsAnd
LossesArisingOnBuyingReinsu
rance

Pozostające niezamortyzowane
zyski (straty) wynikające
z reasekuracji

Kwota pozostających niezamortyzowanych odroczonych
zysków (strat) wynikających z reasekuracji.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) ppkt (ii) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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X instant,
credit

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 122 pkt b)

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RentalExpense

X duration,
debit

Koszty najmu

Kwota kosztÓw ujętych z tytułu działalności związanej
z najmem.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Przychody z czynszÓw

Kwota przychodÓw ujętych z tytułu działalności związanej
z najmem.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestmentPro
perty

X duration,
credit

Przychody z czynszÓw
dotyczących nieruchomości
inwestycyjnej

Kwota przychodÓw z czynszÓw dotyczących nieruchomości
inwestycyjnej ujętych w wyniku finansowym. [Zob.: nieru
chomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt f) ppkt (i)

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestmentPro
pertyNetOfDirectOperatingEx
pense

X duration,
credit

Przychody z czynszÓw
dotyczących nieruchomości
inwestycyjnej, bez uwzględ
niania bezpośrednich kosztów
operacyjnych

Kwota przychodÓw z tytułu czynszÓw dotyczących nieru
chomości inwestycyjnej, bez uwzględniania bezpośrednich
kosztów operacyjnych związanych z taką nieruchomością.
[Zob.: bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące nierucho
mości inwestycyjnej; przychody z czynszÓw dotyczących
nieruchomości inwestycyjnej]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestmentPro
pertyNetOfDirectOperatingExpen
seAbstract

ifrs-full

RentDeferredIncome

Kwota przychodÓw przyszłych okresÓw z tytułu działalności
związanej z najmem. [Zob.: przychody przyszłych okresÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

Przychody z czynszÓw
dotyczących nieruchomości
inwestycyjnej, bez uwzględ
niania bezpośrednich kosztów
operacyjnych [abstract]

X instant,
credit

Przychody przyszłych
okresÓw z czynszÓw

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 940
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RentDeferredIncomeClassifiedAs
Current

X instant,
credit

Przychody przyszłych
okresÓw z czynszÓw zakla
syfikowane jako krÓtkotermi
nowe

Kwota przychodÓw przyszłych okresÓw z czynszÓw zakla
syfikowanych jako krÓtkoterminowe. [Zob.: przychody przy
szłych okresÓw z czynszÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifiedAs
Noncurrent

X instant,
credit

Przychody przyszłych
okresÓw z czynszÓw zakla
syfikowane jako długotermi
nowe

Kwota przychodÓw przyszłych okresÓw z czynszÓw zakla
syfikowanych jako długoterminowe. [Zob.: przychody przy
szłych okresÓw z czynszÓw]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

RentMeasurementInputMember

member

Warunkowe opłaty leasin
gowe, dane wejściowe
z wyceny [member]

Element ten oznacza opłaty leasingowe wykorzystywane jako
dane wejściowe z wyceny.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceExpense

X duration,
debit

Koszty konserwacji i naprawy

Kwota wydatkÓw poniesionych na bieżące utrzymanie akty
wów, które mogą obejmować koszty robocizny, materiałów
lub drobnych części.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNotesAn
dDebentures

X duration,
credit

Spłaty weksli, bonÓw i obli
gacji

Wypływ środków pieniężnych na spłaty weksli, bonów i obli Powszechna praktyka: MSR 7
gacji.
paragraf 17

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Spłaty pożyczek zaliczone do
działalności finansowej

Wypływ środków pieniężnych na rozliczenie pożyczek zali
czony do działalności finansowej. [Zob.: pożyczki]

Przykład: MSR 7 paragraf 17 pkt d)

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorrowings

X duration,
credit

Spłaty pożyczek krótkotermi
nowych

Wypływ środków pieniężnych na spłaty pożyczek krótkoter
minowych. [Zob.: pożyczki krótkoterminowe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RepaymentsOfNoncurrentBorro
wings

X duration,
credit

Spłaty pożyczek długotermi
nowych

Wypływ środków pieniężnych na spłaty pożyczek długoter
minowych. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

RepaymentsOfSubordinatedLiabi
lities

X duration,
credit

Spłaty zobowiązań podporz
ądkowanych

Wypływ środków pieniężnych na spłaty zobowiązań
podporządkowanych. [Zob.: zobowiązania podporządkowane]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 17

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Segmenty sprawozdawcze
[member]

Element ten oznacza segmenty operacyjne, w odniesieniu do
ktÓrych MSSF 8 wymaga ujawnienia informacji. Jednostka
wykazuje odrębnie informacje na temat segmentu operacyj
nego, który spełnia którykolwiek z następujących progów
ilościowych: a) wykazywane przychody segmentu, w tym
pochodzące zarówno ze sprzedaży na rzecz klientÓw
zewnętrznych, jak i ze sprzedaży i transferÓw realizowanych
z innymi segmentami, stanowią 10 lub więcej procent
łącznych zewnętrznych i wewnętrznych przychodów wszyst
kich segmentów operacyjnych; b) wykazywany w wartości
bezwzględnej zysk lub strata segmentu stanowi 10 lub więcej
procent większej z poniższych wartości bezwzględnych: (i)
połączonego zysku wszystkich segmentów operacyjnych, które
nie wykazały straty lub (ii) połączonej straty wszystkich
segmentów, operacyjnych, które wykazały stratę; lub c)
aktywa stanowią 10 lub więcej procent ogółu aktywów
wszystkich segmentów operacyjnych. Ponadto segmenty
operacyjne nieosiągające żadnego z progÓw ilościowych mogą
być uznane za segmenty sprawozdawcze i ujawniane osobno,
jeżeli kierownictwo uważa, że informacje o tym segmencie
byłyby przydatne użytkownikom sprawozdań finansowych.
[Zob.: segmenty operacyjne [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
d), ujawnianie informacji: MSSF
15 paragraf 115, przykład: MSSF
17 paragraf 96 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 23

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWithRe
quirementOfIFRSMember

member

Przedstawiane w przypadku
zgodności z wymogiem MSSF
[member]

Element ten oznacza informację, która byłaby przedstawiona
w sprawozdaniu finansowym przez jednostkę, gdyby była ona
zgodna z wymogiem MSSF, w przypadku gdy jednostka
odstąpiła od stosowania tego wymogu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 20 pkt d)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReportingYearMember

member

Rok sprawozdawczy [member]

Element ten oznacza rok sprawozdawczy.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

RepurchaseAgreementsAndCas
hCollateralOnSecuritiesLent

X instant,
credit

Umowy z udzielonym przy
rzeczeniem odkupu i zabezpie
czenie gotÓwkowe papierÓw
wartościowych będących
przedmiotem udzielonej
pożyczki

Kwota instrumentÓw sprzedanych z zamiarem odkupienia
w ramach umÓw z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
i zabezpieczeń gotówkowych papierów wartościowych
będących przedmiotem udzielonej pożyczki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

X duration,
debit

Nakłady na prace badawcze
i rozwojowe

Kwota nakładÓw bezpośrednio związanych z działalnością
badawczą lub rozwojową ujętych w wyniku finansowym.

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 126

ifrs-full

ReserveForCatastrophe

X instant,
credit

Kapitał rezerwowy na
wypadek katastrofy

Składnik kapitału własnego stanowiący zasoby przeznaczone
na pokrycie rzadkich, ale poważnych katastrofalnych strat
spowodowanych zdarzeniami takimi jak uszkodzenie instalacji
jądrowych lub satelitów, lub trzęsienie ziemi.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf IG58 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReserveForCatastropheMember

member

Kapitał rezerwowy na
wypadek katastrofy [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący
zasoby przeznaczone na pokrycie rzadkich, ale poważnych
katastrofalnych strat spowodowanych zdarzeniami takimi jak
uszkodzenie instalacji jądrowych lub satelitów, lub trzęsienie
ziemi.

Przykład: MSR 1 paragraf 108 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf IG58 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Kapitał rezerwowy na
wyrÓwnanie szkodowości

Składnik kapitału własnego stanowiący zasoby na pokrycie
przypadkowych wahań wydatków na roszczenia wokół
wartości oczekiwanej roszczeń w przypadku niektÓrych
rodzajÓw umÓw ubezpieczeniowych.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf IG58 – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Przykład: MSR 1 paragraf 108 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf IG58 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ReserveForEqualisationMember

member

Kapitał rezerwowy na
wyrÓwnanie szkodowości
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący
zasoby na pokrycie przypadkowych wahań wydatków na
roszczenia wokół wartości oczekiwanej roszczeń w przypadku
niektÓrych rodzajÓw umÓw ubezpieczeniowych (na przykład
ubezpieczenia od gradobicia, kredytu, gwarancji i sprzeniewie
rzenia) przy użyciu wzoru opartego na wieloletnim doświad
czeniu.

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zabezpieczeń
przepływów pieniężnych

Składnik kapitału własnego, ktÓry odpowiada skumulowanej Powszechna praktyka: MSR 1
części zysku (straty) na instrumencie zabezpieczającym
paragraf 78 pkt e), ujawnianie
uznanym za skuteczne zabezpieczenie w przypadku zabezpie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.11
czeń przepływów pieniężnych. [Zob.: zabezpieczenia prze
pływÓw pieniężnych [member]]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesConti
nuingHedges

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zabezpieczeń
przepływów pieniężnych,
kontynuowane zabezpieczenia

Składnik kapitału własnego odpowiadający rezerwie z tytułu
zabezpieczeń przepływów pieniężnych, który dotyczy konty
nuowanych zabezpieczeń. [Zob.: rezerwa z tytułu zabezpieczeń
przepływów pieniężnych]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesHed
gingRelationshipsForWhichHed
geAccountingIsNoLongerApplied

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zabezpieczeń
przepływów pieniężnych,
powiązania zabezpieczające,
dla których nie stosuje się już
rachunkowości zabezpieczeń

Składnik kapitału własnego odpowiadający rezerwie z tytułu
Ujawnianie informacji: MSSF 7
zabezpieczeń przepływów pieniężnych w zawiązku z powiąza paragraf 24B pkt b) ppkt (iii)
niami zabezpieczającymi, dla których nie stosuje się już
rachunkowości zabezpieczeń. [Zob.: rezerwa z tytułu zabez
pieczeń przepływÓw pieniężnych]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges
Member

member

Rezerwa z tytułu zabezpieczeń
przepływów pieniężnych
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego, ktÓry
odpowiada skumulowanej części zysku (straty) na instrumencie
zabezpieczającym uznanym za skuteczne zabezpieczenie
w przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych. [Zob.:
zabezpieczenia przepływów pieniężnych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt b) ppkt (ii)

Przykład: MSR 1 paragraf 108,
ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.11
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Typ i atrybuty
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Etykieta dokumentacji
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ReserveOfChangeInFairValueOf
FinancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zmiany
wartości godziwej zobowi
ązania finansowego wyni
kającej ze zmian ryzyka
kredytowego zobowiązania

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanej
zmianie wartości godziwej zobowiązań finansowych wyni
kającej ze zmian ryzyka kredytowego zobowiązań. [Zob.:
ryzyko kredytowe [member]; zobowiązania finansowe]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e)

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValueOf
FinancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability
Member

member

Rezerwa z tytułu zmiany
wartości godziwej zobowi
ązania finansowego wyni
kającej ze zmian ryzyka
kredytowego zobowiązania
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający skumulowanej zmianie wartości godziwej zobowiązań
finansowych wynikającej ze zmian ryzyka kredytowego
zobowiązań. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; zobowiązania
finansowe]

Przykład: MSR 1 paragraf 108

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreads

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zmiany
wartości walutowych
spreadów bazowych

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanej
zmianie wartości walutowych bazowych spreadów instru
mentÓw finansowych przy wyłączaniu tych spreadów
z wyznaczenia tych instrumentÓw finansowych jako instru
mentÓw zabezpieczających.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e), ujawnianie
informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpread
sMember

member

Rezerwa z tytułu zmiany
wartości walutowych
spreadów bazowych [member]

Element ten oznacza składnik kapitału odpowiadający skumu Przykład: MSR 1 paragraf 108,
lowanej zmianie wartości walutowych bazowych spreadów
ujawnianie informacji: MSSF 9
instrumentów finansowych przy wyłączaniu tych spreadów
paragraf 6.5.16
z wyznaczenia tych instrumentÓw finansowych jako instru
mentÓw zabezpieczających.
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ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardContracts

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zmiany
wartości elementów termino
wych (forward) kontraktów
forward

Składnik kapitału odpowiadający skumulowanej zmianie
wartości elementów terminowych (forward) kontraktów
forward przy oddzielaniu elementu terminowego (forward)
oraz elementu bieżącego (spot) kontraktu forward i wyzna
czaniu jako instrument zabezpieczający wyłącznie zmian
wartości elementu bieżącego.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e), ujawnianie
informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardContrac
tsMember

member

Rezerwa z tytułu zmiany
wartości elementów termino
wych (forward) kontraktów
forward [member]

Element ten oznacza składnik kapitału odpowiadający skumu Przykład: MSR 1 paragraf 108,
lowanej zmianie wartości elementów terminowych (forward)
ujawnianie informacji: MSSF 9
kontraktÓw forward przy oddzielaniu elementu terminowego
paragraf 6.5.16
(forward) oraz elementu bieżącego (spot) kontraktu forward
i wyznaczaniu jako instrument zabezpieczający wyłącznie
zmian wartości elementu bieżącego.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTime X instant,
ValueOfOptions
credit

Rezerwa z tytułu zmiany
wartości opcji w czasie

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanej
zmianie wartości opcji w czasie przy oddzielaniu wartości
wewnętrznej opcji i wartości w czasie umowy opcji oraz
wyznaczaniu jako instrument zabezpieczający wyłącznie zmian
wartości wewnętrznej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e), ujawnianie
informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.15

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTime member
ValueOfOptionsMember

Rezerwa z tytułu zmiany
wartości opcji w czasie
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający skumulowanej zmianie wartości opcji w czasie przy
oddzielaniu wartości wewnętrznej opcji i wartości w czasie
umowy opcji oraz wyznaczaniu jako instrument zabezpie
czający wyłącznie zmian wartości wewnętrznej.

Przykład: MSR 1 paragraf 108,
ujawnianie informacji: MSSF 9
paragraf 6.5.15
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReserveOfDiscretionaryParticipa
tionFeatures

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu uznaniowych
udziałÓw w zyskach

Składnik kapitału własnego wynikający z uznaniowych
udziałÓw w zyskach. Uznaniowe udziały w zyskach to prawa
wynikające z umowy, polegające na otrzymaniu dodatkowych
świadczeń obok świadczeń gwarantowanych: a) które mogą
stanowić znaczną część sumy świadczeń wynikających
z umowy; b) ktÓrych wysokość lub termin płatności zależą,
w myśl umowy, od uznania wystawcy; oraz c) ktÓre zgodnie
z umową opierają się na: (i) wynikach określonej puli umów
lub określonego rodzaju umowy; (ii) zrealizowanych lub
niezrealizowanych zyskach inwestycyjnych z danej puli
aktywÓw posiadanych przez wystawcę umowy; lub (iii) zysku
lub stracie spółki, funduszu lub innej jednostki wystawiającej
umowę.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
e) – data wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf IG22 pkt f) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 34 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryParticipa
tionFeaturesMember

member

Rezerwa z tytułu uznaniowych
udziałÓw w zyskach [mem
ber]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego wynikający
z uznaniowych udziałÓw w zyskach. Uznaniowe udziały
w zyskach to prawa wynikające z umowy, polegające na
otrzymaniu dodatkowych świadczeń obok świadczeń gwaran
towanych: a) które mogą stanowić znaczną część sumy
świadczeń wynikających z umowy; b) ktÓrych wysokość lub
termin płatności zależą, w myśl umowy, od uznania wystawcy;
oraz c) ktÓre zgodnie z umową opierają się na: (i) wynikach
określonej puli umów lub określonego rodzaju umowy; (ii)
zrealizowanych lub niezrealizowanych zyskach inwestycyjnych
z danej puli aktywÓw posiadanych przez wystawcę umowy;
lub (iii) zysku lub stracie spółki, funduszu lub innej jednostki
wystawiającej umowę.

Przykład: MSR 1 paragraf 108 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf IG22 pkt f) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 34 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstruments

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu elementu
kapitałowego instrumentÓw
zamiennych

Składnik kapitału własnego odpowiadający składnikom
instrumentów zamiennych zakwalifikowanych jako kapitał
własny.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstrumentsMember

member

Rezerwa z tytułu elementu
kapitałowego instrumentÓw
zamiennych [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający składnikom instrumentów zamiennych zakwalifikowa
nych jako kapitał własny.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 108

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslation

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu rÓżnic
kursowych wynikających
z przeliczenia

Składnik kapitału własnego odpowiadający różnicom
kursowym wynikającym z przeliczenia sprawozdań finanso
wych jednostek działających za granicą, ujętym w innych
całkowitych dochodach i akumulowanym w kapitale własnym.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 21
paragraf 52 pkt b)

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationContinuingHedges

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu rÓżnic
kursowych wynikających
z przewalutowania, kontynuo
wane zabezpieczenia

Składnik kapitału własnego odpowiadający rezerwie z tytułu
rÓżnic kursowych wynikających z przewalutowania, ktÓra
dotyczy kontynuowanych zabezpieczeń. [Zob.: rezerwa
z tytułu rÓżnic kursowych wynikających z przeliczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationHedgingRelation
shipsForWhichHedgeAccountin
gIsNoLongerApplied

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu rÓżnic
kursowych wynikających
z przewalutowania, powi
ązania zabezpieczające, dla
których nie stosuje się już
rachunkowości zabezpieczeń.

Składnik kapitału własnego odpowiadający rezerwie z tytułu
rÓżnic kursowych wynikających z przeliczenia dla powiązań
zabezpieczających, dla których nie stosuje się już rachunko
wości zabezpieczeń. [Zob.: rezerwa z tytułu rÓżnic kursowych
wynikających z przeliczenia]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24B pkt b) ppkt (iii)

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationMember

member

Rezerwa z tytułu rÓżnic
kursowych wynikających
z przeliczenia [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający zakumulowanym rÓżnicom kursowym wynikającym
z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających
za granicą, ujętym w innych całkowitych dochodach. [Zob.:
inne całkowite dochody]

Przykład: MSR 1 paragraf 108,
ujawnianie informacji: MSR 21
paragraf 52 pkt b)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReserveOfFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji wyłączona
z wyniku finansowego

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanym
przychodom (kosztom) finansowym z tytułu posiadanych
umÓw reasekuracji wyłączonym z wyniku finansowego.
[Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia;
Posiadane umowy reasekuracji [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLos
sMember

member

Rezerwa z tytułu przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu posiadanych umÓw
reasekuracji wyłączona
z wyniku finansowego [mem
ber]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
Przykład: MSR 1 paragraf 108 –
dający skumulowanym przychodom (kosztom) finansowym
wejście w życie: 01.01.2021
z tytułu posiadanych umÓw reasekuracji wyłączonym
z wyniku finansowego. [Zob.: przychody (koszty) finansowe
z tytułu ubezpieczenia; Posiadane umowy reasekuracji [mem
ber]]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstruments

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu inwestycji
w instrumenty kapitałowe

Składnik kapitału własnego odpowiadający zakumulowanym
zyskom i stratom z tytułu inwestycji w instrumenty kapita
łowe, ktÓre jednostka wyznaczyła w wartości godziwej przez
inne całkowite dochodu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e)

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstrumen
tsMember

member

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu inwestycji
w instrumenty kapitałowe
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający zakumulowanym zyskom i stratom z tytułu inwestycji
w instrumenty kapitałowe, ktÓre jednostka wyznaczyła
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Przykład: MSR 1 paragraf 108
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Składnik kapitału własnego odpowiadający rezerwie z tytułu
zyskÓw i strat z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.:
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody; inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e)

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeMember

member

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
Przykład: MSR 1 paragraf 108
dający rezerwie z tytułu zakumulowanych zyskÓw i strat
z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody. [Zob.: aktywa finan
sowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody; inne całkowite dochody]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
X instant,
nancialAssetsMeasuredAtFairVa credit
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsuranceCon
tractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu aktywÓw
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody
związane z umowami ubez
pieczeniowymi, do ktÓrych
zastosowanie ma MSSF 17
paragraf C18 pkt b), paragraf
C19 pkt b), paragraf C24 pkt
b) i paragraf C24 pkt c)

Skumulowana kwota ujęta w innych całkowitych dochodach
z tytułu aktywÓw finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez inne całkowite dochody związane z umowami
ubezpieczeniowymi, do ktÓrych zastosowanie ma MSSF 17
paragraf C18 pkt b), paragraf C19 pkt b), paragraf C24 pkt b)
i paragraf C24 pkt c). [Zob.: aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 116 – wejście w życie:
01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu instrumentÓw
zabezpieczających, które
zabezpieczają inwestycje
w instrumenty kapitałowe

Składnik kapitału własnego odpowiadający zakumulowanym
zyskom i stratom z tytułu instrumentÓw zabezpieczających,
które zabezpieczają inwestycje w instrumenty kapitałowe
wyznaczone przez jednostkę w wartości godziwej przez inne
całkowite dochody.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e)

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstrumen
tsMember

member

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu instrumentÓw
zabezpieczających, które
zabezpieczają inwestycje
w instrumenty kapitałowe
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający zakumulowanym zyskom i stratom z tytułu instru
mentÓw zabezpieczających, które zabezpieczają inwestycje
w instrumenty kapitałowe wyznaczone przez jednostkę
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Przykład: MSR 1 paragraf 108

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnRe
measuringAvailableforsaleFinan
cialAssets

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu ponownej
wyceny aktywÓw finanso
wych dostępnych do sprzedaży

Składnik kapitału własnego odpowiadający zakumulowanym
Powszechna praktyka: MSR 1
zyskom i stratom z tytułu ponownej wyceny aktywÓw finan paragraf 78 pkt e) – data
sowych dostępnych do sprzedaży. [Zob.: aktywa finansowe
wygaśnięcia: 01.01.2021
dostępne do sprzedaży]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnRe
measuringAvailableforsaleFinan
cialAssetsMember

member

Rezerwa z tytułu zyskÓw
i strat z tytułu ponownej
wyceny aktywÓw finanso
wych dostępnych do sprzedaży
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający zakumulowanym zyskom i stratom z tytułu ponownej
wyceny aktywÓw finansowych dostępnych do sprzedaży.
[Zob.: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży]

Przykład: MSR 1 paragraf 108 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu ubezpieczenia wyni
kających z wystawionych
umÓw ubezpieczeniowych,
wyłączonych z wyniku finan
sowego, ktÓre zostaną prze
klasyfikowane do zysku lub
straty

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanym
przychodom (kosztom) finansowym z tytułu ubezpieczenia
wynikającym z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych,
wyłączonym z wyniku finansowego, ktÓre następnie zostaną
przeklasyfikowane do zysku lub straty. [Zob.: przychody
(koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia; wystawione umowy
ubezpieczeniowe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossMember

member

Rezerwa z tytułu przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu ubezpieczenia wyni
kających z wystawionych
umÓw ubezpieczeniowych,
wyłączonych z wyniku finan
sowego, ktÓre zostaną prze
klasyfikowane do zysku lub
straty [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający skumulowanym przychodom (kosztom) finansowym
z tytułu ubezpieczenia wynikającym z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych, wyłączonym z wyniku finansowego,
ktÓre następnie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty.
[Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia;
Wystawione umowy ubezpieczeniowe [member]]

Przykład: MSR 1 paragraf 108 –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu ubezpieczenia wyni
kających z wystawionych
umÓw ubezpieczeniowych,
wyłączonych z wyniku finan
sowego, ktÓre nie zostaną
przeklasyfikowane do zysku
lub straty

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanym
Powszechna praktyka: MSR 1
przychodom (kosztom) finansowym z tytułu ubezpieczenia
paragraf 78 pkt e) – wejście
wynikającym z wystawionych umÓw ubezpieczeniowych,
w życie: 01.01.2021
wyłączonym z wyniku finansowego, ktÓre nie zostaną
następnie przeklasyfikowane do zysku lub straty. [Zob.: przy
chody (koszty) finansowe z tytułu ubezpieczenia; wystawione
umowy ubezpieczeniowe [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossMember

member

Rezerwa z tytułu przychodÓw
(kosztÓw) finansowych
z tytułu ubezpieczenia wyni
kających z wystawionych
umÓw ubezpieczeniowych,
wyłączonych z wyniku finan
sowego, ktÓre nie zostaną
przeklasyfikowane do zysku
lub straty [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający skumulowanym przychodom (kosztom) finansowym
z tytułu ubezpieczenia wynikającym z wystawionych umÓw
ubezpieczeniowych, wyłączonym z wyniku finansowego,
ktÓre nie zostaną następnie przeklasyfikowane do zysku lub
straty. [Zob.: przychody (koszty) finansowe z tytułu ubezpie
czenia; wystawione umowy ubezpieczeniowe [member]]

Przykład: MSR 1 paragraf 108 –
wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu metody
nakładania

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanym
korektom z tytułu metody nakładania.

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach
Member

member

Rezerwa z tytułu metody
nakładania [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający skumulowanym korektom z tytułu metody nakładania.

Powszechna praktyka: MSSF 4
paragraf 35D pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu ponownych
wycen programÓw określo
nych świadczeń

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanym
ponownym wycenom programów określonych świadczeń.
[Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e)

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlansMember

member

Rezerwa z tytułu ponownych
wycen programÓw określo
nych świadczeń [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego wynikający
z ponownych wycen programÓw określonych świadczeń.
[Zob.: inne całkowite dochody, po opodatkowaniu, zyski
(straty) z tytułu ponownych wycen programÓw określonych
świadczeń]

Przykład: MSR 1 paragraf 108

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments

X instant,
credit

Rezerwa z tytułu płatności
w formie akcji

Składnik kapitału własnego wynikający z płatności w formie
akcji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReserveOfSharebasedPaymen
tsMember

member

Rezerwa z tytułu płatności
w formie akcji [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego wynikający
z płatności w formie akcji.

Przykład: MSR 1 paragraf 108

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Kapitał rezerwowy wchodzący
w skład kapitału własnego
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt b)

ifrs-full

ResidualValueRiskMember

member

Ryzyko z tytułu wartości
końcowej [member]

Element ten oznacza składnik innego ryzyka cenowego
odzwierciedlający rodzaj ryzyka, że wartość godziwa instru
mentu finansowego lub przyszłe przepływy pieniężne z nim
związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany
wartości końcowych. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa
[member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG32,
przykład: MSSF 7 paragraf 40 pkt
a)

ifrs-full

RestatedMember

member

Obecnie podawane informacje
[member]

Element ten oznacza informacje podawane obecnie w spra
wozdaniu finansowym. Stanowi on rÓwnież standardową
wartość dla osi „Retrospektywne zastosowanie i retrospek
tywne przekształcanie danych” oraz osi „Odstąpienie od
wymogu zawartego w MSSF”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 20 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 106
pkt b), ujawnianie informacji: MSR
8 paragraf 28 pkt f) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 113 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Środki pieniężne i ekwiwa
lenty środków pieniężnych
podlegające ograniczeniom

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentÓw środków
pieniężnych, których wykorzystywanie lub wycofywanie jest
ograniczone. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środkÓw
pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAssetsIn
Funds

text

Opis ograniczeń związanych
z dostępem do aktywów
funduszy

Opis ograniczeń związanych z dostępem do aktywów
funduszy likwidacyjnych, rekultywacyjnych oraz funduszy na
naprawę środowiska.

Ujawnianie informacji: KIMSF 5
paragraf 11
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RestrictionsOnRealisabilityOfIn
vestmentPropertyOrRemittanceO
fIncomeAndProceedsOfDisposa
lOfInvestmentProperty

X instant

Ograniczenia realizacji
korzyści z nieruchomości
inwestycyjnej lub przekazania
przychodu i zysku z tytułu
zbycia nieruchomości inwe
stycyjnej

Kwota ograniczeń realizacji korzyści z nieruchomości inwe
stycyjnej lub przekazania przychodu i zysku z tego tytułu.
[Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 75 pkt g)

ifrs-full

RestructuringContingentLiability
Member

member

Zobowiązanie warunkowe na
restrukturyzację [member]

Element ten oznacza zobowiązania warunkowe na restruktu
ryzację, np. sprzedaż lub zakończenie prowadzenia jednej
z dziedzin działalności; likwidację działalności gospodarczej
prowadzonej w jakimś kraju lub regionie lub przeniesienie
prowadzenia działalności gospodarczej z jednego kraju lub
regionu do innego; zmiany w strukturze zarządzania; oraz
zasadniczą reorganizację, która ma istotny wpływ na charakter
i przedmiot działalności jednostki. [Zob.: zobowiązania
warunkowe [member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 88

ifrs-full

RestructuringProvision

X instant,
credit

Rezerwa na restrukturyzację

Kwota rezerwy na restrukturyzację, np. sprzedaż lub zakoń
Przykład: MSR 37 paragraf 70
czenie prowadzenia jednej z dziedzin działalności; likwidację
działalności gospodarczej prowadzonej w jakimś kraju lub
regionie lub przeniesienie prowadzenia działalności gospodar
czej z jednego kraju lub regionu do innego; zmiany w struk
turze zarządzania; oraz zasadniczą reorganizację, która ma
istotny wpływ na charakter i przedmiot działalności jednostki.
[Zob.: inne rezerwy]

ifrs-full

RestructuringProvisionAbstract

Rezerwa na restrukturyzację
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RestructuringProvisionMember

member

Rezerwa na restrukturyzację
[member]

Element ten oznacza rezerwę na restrukturyzację, np. sprzedaż
lub zakończenie prowadzenia jednej z dziedzin działalności;
likwidację działalności gospodarczej prowadzonej w jakimś
kraju lub regionie lub przeniesienie prowadzenia działalności
gospodarczej z jednego kraju lub regionu do innego; zmiany
w strukturze zarządzania; oraz zasadniczą reorganizację, która
ma istotny wpływ na charakter i przedmiot działalności
jednostki. [Zob.: inne rezerwy [member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 70

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Zyski zatrzymane

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanym
niepodzielonym zyskom lub niedoborom jednostki.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
e), przykład: MSR 1 paragraf IG6

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Zyski zatrzymane [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający skumulowanym niepodzielonym zyskom lub niedo
borom jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106, przykład: MSR 1
paragraf 108

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu sum
zatrzymanych

Kwota płatności wstrzymanych przez jednostkę do czasu
spełnienia określonego warunku.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsAn
dGoodwill

X duration,
credit

Wycofania z użytkowania,
wartości niematerialne
i wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych i wartości firmy
wskutek wycofania z użytkowania. [Zob.: wartości niemate
rialne i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsOther X duration,
ThanGoodwill
credit

Wycofania z użytkowania,
wartości niematerialne inne niż
wartość firmy

Zmniejszenie wartości niematerialnych innych niż wartość
firmy wskutek wycofania z użytkowania. [Zob.: wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 118 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RetirementsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Wycofania z użytkowania,
rzeczowe aktywa trwałe

Zmniejszenie rzeczowych aktywÓw trwałych wskutek wyco
fania z użytkowania. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 73 pkt e)

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAndRet
rospectiveRestatementAxis

axis

Retrospektywne zastosowanie
i retrospektywne przekształ
canie danych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 8 paragraf 28 pkt
f) ppkt (i), ujawnianie informacji:
MSR 8 paragraf 29 pkt c) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 49 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Zwrot z aktywÓw programu
z wyłączeniem przychodu lub
kosztu z tytułu odsetek, zobo
wiązanie (składnik aktywów)
netto z tytułu określonych
świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń wskutek zwrotu
z aktywÓw programu, z wyłączeniem uwzględnionych jako
przychody lub koszty z tytułu odsetek. Zwrot z aktywÓw
programu to odsetki, dywidendy i inne przychody uzyskiwane
z aktywÓw programu, łącznie ze zrealizowanymi i niezreali
zowanymi zyskami lub stratami na tych aktywach, pomniej
szone o wszelkie koszty zarządzania aktywami programu
i o wszelkie podatki do zapłacenia przez sam program inne niż
podatki uwzględnione w założeniach aktuarialnych stosowa
nych do wyceny wartości bieżącej zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu [member];
zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń; założenia aktuarialne [member]; koszty (przy
chody) z tytułu odsetek, zobowiązanie (składnik aktywów)
netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

ReturnOnReimbursementRights

X duration,
debit

Zwrot z praw do rekompen
saty z wyłączeniem przychodu
lub kosztu z tytułu odsetek

Zwiększenie (zmniejszenie) praw do rekompensaty wskutek
zwrotu z tych praw, z wyłączeniem kwot uwzględnionych jako
przychody lub koszty z tytułu odsetek. [Zob.: prawa do
rekompensaty, według wartości godziwej; przychody z tytułu
odsetek, prawa do rekompensaty]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 141 pkt c) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RevaluationIncreaseDecreaseIn
tangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu przeszacowania,
wartości niematerialne inne niż
wartość firmy

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości niematerialnych innych
niż wartość firmy wskutek przeszacowania do wartości
godziwej. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość
firmy; nadwyżka z przeszacowania]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecreasePro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Zwiększenie (zmniejszenie)
z tytułu przeszacowania,
rzeczowe aktywa trwałe

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości rzeczowych aktywów
trwałych wskutek przeszacowania do wartości godziwej. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe; nadwyżka z przeszacowania]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (iv),
ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 77 pkt f)

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAssetsAb
stract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Nadwyżka z przeszacowania

Składnik kapitału własnego odpowiadający skumulowanym
nadwyżkom z przeszacowania aktywÓw ujmowanych
w innych całkowitych dochodach. [Zob.: inne całkowite
dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 39, ujawnianie informacji:
MSR 38 paragraf 85

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Nadwyżka z przeszacowania
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający skumulowanym nadwyżkom z przeszacowania
aktywÓw ujmowanych w innych całkowitych dochodach.
[Zob.: inne całkowite dochody]

Przykład: MSR 1 paragraf 108,
ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 39, ujawnianie informacji:
MSSF 1 paragraf IG10

Przeszacowanie wartości
niematerialnych [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
credit

Etykieta

Przychody

Etykieta dokumentacji

Referencje

Revenue

Data wygaśnięcia: 01.01.2020: Dochód uzyskany w ramach
zwykłej działalności jednostki. Dochód jest to występujący
w danym okresie wzrost korzyści ekonomicznych przybie
rający formę wpływów lub zwiększeń aktywów lub zmniej
szenia zobowiązań, które skutkują przyrostem kapitału włas
nego, innych niż związanych z wpłatami udziałowcÓw.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt a), przykład: MSR
1 paragraf 103, przykład: MSR 1
paragraf 102, ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B12
pkt b) ppkt (v), przykład: MSSF 12
paragraf B10 pkt b), ujawnianie
Wejście w życie: 01.01.2020 DochÓd uzyskany w ramach
informacji: MSSF 5 paragraf 33
zwykłej działalności jednostki. Dochód to wzrost wartości
pkt b) ppkt (i), ujawnianie
aktywów lub zmniejszenie wartości zobowiązań, które skut
informacji: MSSF 8 paragraf 28
kują wzrostem wartości kapitału własnego, z wyjątkiem przy
pkt a), ujawnianie informacji:
padków związanych z wpłatami posiadaczy należności kapi
MSSF 8 paragraf 23 pkt a),
tałowych.
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 32, ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 33 pkt a),
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 34

ifrs-full

RevenueAbstract

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

X duration,
credit

Przychody i inne dochody
operacyjne

Łączna kwota przychodów i innych dochodÓw operacyjnych
jednostki. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

RevenueFromConstructionCon
tracts

X duration,
credit

Przychody z tytułu umÓw
o usługę budowlaną

Kwota przychodÓw z tytułu umÓw o usługę budowlaną.
Umowy o usługę budowlaną są umowami, których przed
miotem jest budowa składnika aktywÓw lub zespołu akty
wÓw, ktÓre są ze sobą ściśle powiązane lub wzajemnie
zależne pod względem projektowym, technologicznym lub ze
względu na ich funkcję użytkową czy ostateczne przeznaczenie
lub sposób użytkowania. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Przychody [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RevenueFromContractsWithCus
tomers

X duration,
credit

Przychody z tytułu umÓw
z klientami

Kwota przychodÓw z tytułu umÓw z klientami. Klient jest
stroną, która zawarła umowę z jednostką w celu otrzymania –
w zamian za wynagrodzenie – dÓbr lub usług, ktÓre są
wynikiem działalności operacyjnej jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 113 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 15 paragraf 114

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

PrzychÓd z tytułu dywidend

Kwoty dywidend ujętych jako przychód. Dywidendy to
rozdzielenie zysków pomiędzy posiadaczy inwestycji kapita
łowych proporcjonalnie do ich stanu posiadania poszczegól
nych klas kapitału

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromGovernmentGrants

X duration,
credit

Przychody z dotacji rządo
wych

Kwota przychodÓw ujętych w związku z dotacjami rządo
wymi. [Zob.: dotacje rządowe]

Powszechna praktyka: MSR 20
paragraf 39 pkt b)

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Przychody z działalności
hotelarskiej

Kwota przychodÓw z działalności hotelarska. [Zob.: przy
chody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromInsuranceContrac
tsIssuedWithoutReductionFor
ReinsuranceHeld

X duration,
credit

Przychody z wystawionych
umÓw ubezpieczeniowych,
bez obniżenia z tytułu posia
danych umÓw reasekuracyj
nych

Kwota przychodÓw z wystawionych umÓw ubezpieczenio
wych, bez obniżenia z tytułu posiadanych umÓw reasekura
cyjnych. [Zob.: przychody]

Przykład: MSR 1 paragraf 85 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021,
przykład: MSSF 4 paragraf IG24
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Przychody z tytułu odsetek

Kwota przychodÓw z tytułu odsetek.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B13
pkt e), ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 23 pkt c),
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 28 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RevenueFromPerformanceObliga
tionsSatisfiedOrPartiallySatisfie
dInPreviousPeriods

X duration,
credit

Przychody z tytułu zobowi
ązań do wykonania świadcze
nia, które zostały spełnione lub
częściowo spełnione
w poprzednich okresach

Kwota przychodÓw tytułu zobowiązań do wykonania świad
czenia, które zostały spełnione (lub częściowo spełnione)
w poprzednich okresach. [Zob.: zobowiązania do wykonania
świadczenia [member]; przychody z tytułu umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 116 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAdver
tisingServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług reklamowych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług reklamowych.
[Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCargo
AndMailTransportServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług przewozu ładunków
i poczty

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług przewozu
ładunków i poczty. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfData
Services

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług w zakresie danych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług w zakresie
danych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGamin
gServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług w zakresie gier

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług w zakresie
gier. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyConsultingSer
vices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług doradczych w zakresie
technologii informacyjnych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług doradczych
w zakresie technologii informacyjnych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyMaintenan
ceAndSupportServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług konserwacji i wsparcia
w zakresie technologii infor
macyjnych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług konserwacji
i wsparcia w zakresie technologii informacyjnych. [Zob.:
przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług w zakresie technologii
informacyjnych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług w zakresie
technologii informacyjnych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
connectionServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług w zakresie połączeń
międzysystemowych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług w zakresie
połączeń międzysystemowych na rzecz innych operatorów.
[Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInterne X duration,
tAndDataServices
credit

Przychody ze świadczenia
usług w zakresie internetu
i danych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług w zakresie
internetu i danych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInterne
tAndDataServicesAbstract

Przychody ze świadczenia
usług w zakresie internetu
i danych [abstract]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług internetowych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług internetowych.
[Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfLan
dLineTelephoneServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług telefonii stacjonarnej

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług telefonii
stacjonarnej. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMobile X duration,
TelephoneServices
credit

Przychody ze świadczenia
usług telefonii komÓrkowej

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług telefonii
komórkowej. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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Referencje

RevenueFromRenderingOfOther
TelecommunicationServices

X duration,
credit

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług telekomuni
Powszechna praktyka: MSR 1
Przychody ze świadczenia
paragraf 112 pkt c)
innych usług telekomunikacyj kacyjnych, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym
nych
samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: przy
chody]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPassen
gerTransportServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług przewozu osób

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług przewozu
osób. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPrintin
gServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług poligraficznych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług poligraficz
nych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług. [Zob.: przy
chody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfServi
cesRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług, transakcje z podmiotem
powiązanym

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług w ramach
transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.: przychody;
podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług telekomunikacyjnych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług telekomuni
kacyjnych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServicesAbstract

Przychody ze świadczenia
usług telekomunikacyjnych
[abstract]
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RevenueFromRenderingOfTelep
honeServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług telefonicznych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług telefonicznych.
[Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTran
sportServices

X duration,
credit

Przychody ze świadczenia
usług transportowych

Kwota przychodÓw z tytułu świadczenia usług transporto
wych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRoomOccupancy
Services

X duration,
credit

Przychody z usług wynajmu
pokojÓw

Kwota przychodÓw z tytułu usług wynajmu pokojÓw. [Zob.:
przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Przychody z tantiem

Kwota przychodÓw z tytułu tantiem.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultural
Produce

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
produktów rolniczych

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży produktów rolniczych.
[Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoholAn
dAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
alkoholu i napojÓw alkoholo
wych

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży alkoholu i napojÓw
alkoholowych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
książek

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży książek. [Zob.: przy
chody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
miedzi

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży miedzi. [Zob.: przy
chody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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RevenueFromSaleOfCrudeOil

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
ropy naftowej

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży ropy naftowej. [Zob.:
bieżące zapasy ropy naftowej; przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
energii elektrycznej

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.
[Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAndBe
verage

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
żywności i napojÓw

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży żywności i napojÓw.
[Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
złota

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży złota. [Zob.: przy
chody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
dóbr

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży dóbr. [Zob.: przy
chody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRela
tedPartyTransactions

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
dóbr, transakcje z podmiotem
powiązanym

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży dóbr w ramach trans Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt
akcji z podmiotem powiązanym. [Zob.: przychody; podmioty a)
powiązane [member]]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNaturalGas

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
gazu ziemnego

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży gazu ziemnego. [Zob.:
bieżące zapasy gazu ziemnego; przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)
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RevenueFromSaleOfOilAndGas
Products

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
produktów związanych z ropą
naftową i gazem ziemnym

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży produktów związanych
z ropą naftową i gazem ziemnym. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPetroleumAn X duration,
dPetrochemicalProducts
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
produktów naftowych i petro
chemicznych

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży produktów naftowych
i petrochemicznych. [Zob.: bieżące zapasy produktÓw nafto
wych i petrochemicznych; przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublications

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
publikacji

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży publikacji. [Zob.:
przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
srebra

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży srebra. [Zob.: przy
chody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
cukru

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży cukru. [Zob.: przy
chody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecommu
nicationEquipment

X duration,
credit

Przychody z tytułu sprzedaży
urządzeń telekomunikacyjnych

Kwota przychodÓw z tytułu sprzedaży urządzeń telekomuni
kacyjnych. [Zob.: przychody]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

RevenueMultipleMeasurementIn
putMember

member

Mnożnik przychodów, dane
wejściowe z wyceny [member]

Element ten oznacza mnożnik przychodów wykorzystywany
jako dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf 93 pkt
d), przykład: MSSF 13 paragraf
IE63
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RevenueOfAcquiree

X duration,
credit

Przychody jednostki przej
mowanej od dnia przejęcia

Kwota przychodÓw jednostki przejmowanej od dnia przejęcia,
ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych
dochodÓw. [Zob.: przychody]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt q) ppkt (i)

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Przychody jednostki połączo
nej, jak gdyby połączenie
miało miejsce na początku
okresu

Przychody jednostki połączonej, jak gdyby datą przejęcia
w przypadku wszystkich połączeń jednostek przeprowadzo
nych w ciągu roku był początek rocznego okresu sprawoz
dawczego. [Zob.: połączenia jednostek [member]; przychody]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt q) ppkt (ii)

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchangin X duration,
credit
gConstructionServicesForFinan
cialAsset

Przychody ujęte z tytułu
wymiany usług budowlanych
na składnik aktywÓw finanso
wych

Kwota przychodÓw ujmowana przy wymianie usług budow
lanych na aktywa finansowe w ramach umÓw na usługi
koncesjonowane. [Zob.: umowy na usługi koncesjonowane
[member]; przychody z tytułu umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 A

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchangin X duration,
gConstructionServicesForIntangib credit
leAsset

Przychody ujęte z tytułu
wymiany usług budowlanych
na składnik wartości niemate
rialnych

Kwota przychodÓw ujmowana przy wymianie usług budow
lanych na składnik wartości niematerialnych w ramach umÓw
na usługi koncesjonowane. [Zob.: umowy na usługi konces
jonowane [member]; przychody z tytułu umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6 A

ifrs-full

RevenueThatWasIncludedInCon
tractLiabilityBalanceAtBeginnin
gOfPeriod

Przychody ujęte w saldzie
zobowiązań z tytułu umowy
na początku okresu

Kwota przychodÓw, ktÓre ujęto w saldzie zobowiązań
z tytułu umowy na początku okresu. [Zob.: zobowiązania
z tytułu umÓw; przychody z tytułu umÓw z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 116 pkt b)

X duration,
credit
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ReversalAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration

OdwrÓcenie, konto rezerw na
straty kredytowe aktywÓw
finansowych

Zmniejszenie konta rezerw na straty kredytowe aktywÓw
finansowych wskutek odwrÓcenia utraty wartości. [Zob.:
konto rezerw na straty kredytowe aktywów finansowych]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości

Kwota ujęta jako zwiększenie wartości bilansowej składnika
aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne do
jego wartości odzyskiwalnej, jeżeli wcześniej ujęto odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości. [Zob.: odpis aktuali
zujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 130
pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
nisedInOtherComprehensiveIn
credit
come

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w innych
całkowitych dochodach

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w innych całkowitych dochodach. [Zob.:
odwrÓcenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości;
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujęty w innych
całkowitych dochodach]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126 pkt d), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 129
pkt b)

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInOtherComprehensiveInco
meIntangibleAssetsOtherThanGo
odwill

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w innych
całkowitych dochodach,
wartości niematerialne inne niż
wartość firmy

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w innych całkowitych dochodach w odnie
sieniu do wartości niematerialnych innych niż wartość firmy.
[Zob.: odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w innych całkowitych dochodach; wartości
niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInOtherComprehensiveInco
mePropertyPlantAndEquipment

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w innych
całkowitych dochodach,
rzeczowe aktywa trwałe

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w innych całkowitych dochodach w odnie
sieniu do rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.: odwrÓcenie
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego
w innych całkowitych dochodach; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt e) ppkt (iv)
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ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
nisedInProfitOrLoss
credit

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku
finansowym

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku finansowym. [Zob.: odwrÓcenie
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 126 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 36 paragraf 129
pkt b)

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossBiologicalAs
sets

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku
finansowym, aktywa biolo
giczne

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku finansowym w odniesieniu do
aktywÓw biologicznych. [Zob.: odwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku finanso
wym; aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 55 pkt b)

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku
finansowym, wartości niema
terialne inne niż wartość firmy

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku finansowym w odniesieniu do
wartości niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.:
odwrÓcenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
ujętego w wyniku finansowym; wartości niematerialne inne
niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt e) ppkt (v)

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossInvestmen
tProperty

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku
finansowym, nieruchomości
inwestycyjne

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku finansowym w odniesieniu do
nieruchomości inwestycyjnych. [Zob.: odwrócenie odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku
finansowym; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt g), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (v)

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossLoansAndAd
vances

OdwrÓcenie odpisu aktualiza
cyjnego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku
finansowym, pożyczki
i zaliczki

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku finansowym w odniesieniu do
pożyczek i zaliczek. [Zob.: odwrÓcenie odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossPropertyPlan
tAndEquipment

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku
finansowym, rzeczowe aktywa
trwałe

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku finansowym w odniesieniu do
rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.: odwrÓcenie odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku
finansowym; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 16 paragraf 73
pkt e) ppkt (vi)

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
nisedInProfitOrLossTradeRecei
credit
vables

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego z tytułu utraty
wartości ujęte w wyniku
finansowym, należności
z tytułu dostaw i usług

Kwota odwrÓcenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości ujętego w wyniku finansowym w odniesieniu do
należności z tytułu dostaw i usług. [Zob.: odwrÓcenie odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku
finansowym; należności z tytułu dostaw i usług]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

ReversalOfInventoryWritedown

X duration

OdwrÓcenie odpisu aktuali
zującego wartość zapasów

Kwota ujęta jako pomniejszenie kwoty zapasów ujętej jako
koszt w związku z odwrÓceniem odpisu aktualizującego
wartość zapasów wynikającym ze wzrostu wartości netto
możliwej do uzyskania. [Zob.: zapasy; odpis aktualizujący
wartość zapasów]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt a), ujawnianie
informacji: MSR 2 paragraf 36 pkt f)

ifrs-full

ReversalOfProvisionsForCostOf
Restructuring

X duration,
credit

OdwrÓcenie rezerw na koszty
restrukturyzacji

Kwota odwrÓcenia rezerw na koszty restrukturyzacji. [Zob.:
rezerwa na restrukturyzację]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt b)

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilitiesCon
tingentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombination

X duration,
debit

OdwrÓcone nierozliczone
zobowiązania, zobowiązania
warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem
jednostek

Kwota zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek, ktÓre to zobowiązania nie zostały
rozliczone, a następnie zostały odwrócone. [Zob.: zobowi
ązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem
jednostek; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Umowy z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu i zabezpie
czenie gotÓwkowe papierÓw
wartościowych będących
przedmiotem zaciągniętej
pożyczki

Kwota instrumentÓw zakupionych z zamiarem ich odsprze
daży w ramach umÓw z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
i zabezpieczenia gotÓwkowego papierÓw wartościowych
będących przedmiotem zaciągniętej pożyczki. [Zob.: umowy
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenie
gotÓwkowe papierÓw wartościowych będących przedmiotem
udzielonej pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ReverseRepurchaseAgreemen
tsAndCashCollateralOnSecurities
Borrowed

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueUsedAs X instant,
DeemedCost
debit

Wartość godziwa składnika
aktywów z tytułu prawa do
użytkowania przyjęta jako
zakładany koszt

Kwota aktywÓw z tytułu prawa do użytkowania, w przypadku
ktÓrych w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej
według MSSF wartość godziwą przyjęto jako ich zakładany
koszt. [Zob.: aktywa z tytułu prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf 30

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Aktywa z tytułu prawa do
użytkowania

Kwota aktywÓw, ktÓre reprezentują prawo leasingobiorcy do
użytkowania bazowego składnika aktywów przez okres
leasingu. Bazowy składnik aktywów to składnik aktywów,
który stanowi przedmiot leasingu i w przypadku ktÓrego
leasingodawca zapewnił leasingobiorcy prawo do użytkowania
tego składnika aktywów.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 53 pkt j)

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDecrea
seInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Aktywa z tytułu prawa do
użytkowania, zwiększenie
(zmniejszenie) nadwyżki
z aktualizacji wyceny

Zwiększenie (zmniejszenie) nadwyżki z aktualizacji wyceny
związanej z aktywami z tytułu prawa do użytkowania. [Zob.:
nadwyżka z przeszacowania; aktywa z tytułu prawa do użyt
kowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 57

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Aktywa z tytułu prawa do
użytkowania [member]

Element ten oznacza aktywa z tytułu prawa do użytkowania.
[Zob.: aktywa z tytułu prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 33

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluationSur
plus

X instant,
credit

Aktywa z tytułu prawa do
użytkowania, nadwyżka
z aktualizacji wyceny

Kwota nadwyżki z aktualizacji wyceny związanej z aktywami Ujawnianie informacji: MSSF 16
z tytułu prawa do użytkowania. [Zob.: nadwyżka z przeszaco paragraf 57
wania; aktywa z tytułu prawa do użytkowania]
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RightofuseAssetsRevaluedAsset
sAtCost

X instant,
debit

Aktywa z tytułu prawa do
użytkowania, przeszacowane
aktywa, w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia

Kwota aktywÓw z tytułu prawa do użytkowania, które byłyby
ujęte w sprawozdaniu finansowym, gdyby przeszacowane
aktywa były wyceniane zgodnie z modelem opartym na cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia. [Zob.: aktywa z tytułu
prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 57

ifrs-full

RightofuseAssetsThatDoNotMeet
DefinitionOfInvestmentProperty

X instant,
debit

Aktywa z tytułu prawa do
użytkowania, które nie odpo
wiadają definicji nierucho
mości inwestycyjnych

Kwota aktywÓw z tytułu prawa do użytkowania, które nie
odpowiadają definicji nieruchomości inwestycyjnych. [Zob.:
aktywa z tytułu prawa do użytkowania; nieruchomości inwe
stycyjne]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 47 pkt a)

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestriction
sAttachingToClassOfShareCapital

text

Prawa, przywileje i ograni
czenia związane z klasą kapi
tału podstawowego

Opis praw, przywilejÓw i ograniczeń związanych z klasą
kapitału podstawowego, włączając w to ograniczenia
dotyczące prawa do dywidendy i zwrotu kapitału. [Zob.:
kapitał podstawowy [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (v)

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinancial
RiskMember

member

Korekta ryzyka z tytułu
ryzyka niefinansowego [mem
ber]

Element ten oznacza rekompensatę, ktÓrej jednostka wymaga
w związku z ponoszoną niepewnością dotyczącą kwoty
i terminu przepływÓw pieniężnych, wynikającą z ryzyka
niefinansowego w trakcie wykonywania przez jednostkę umów
ubezpieczeniowych.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 100 pkt c) ppkt (ii) –
wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 101 pkt b) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 107
pkt c) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMember

member

Efekt dywersyfikacji ryzyka
[member]

Element ten oznacza efekt dywersyfikacji ryzyka wynikającego
z instrumentÓw finansowych. [Zob.: instrumenty finansowe,
klasa [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 32

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWithIn
strumentsSharingCharacteristic

X instant

Narażenie na ryzyko związane
z instrumentami finansowymi
mającymi wspólne cechy

Wysokość stopnia narażenia na ryzyko związane ze wszyst
kimi instrumentami finansowymi mającymi wspólne cechy
wyróżniające dany rodzaj koncentracji ryzyka. [Zob.: instru
menty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B8 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

RiskExposuresAxis

axis

Ekspozycja na ryzyko [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Ekspozycja na ryzyko [mem
ber]

Element ten oznacza ekspozycję na ryzyko. Stanowi on
również standardową wartość dla osi „Ekspozycja na ryzyko”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Koszty z tytułu tantiem

Kwota kosztÓw z tytułu tantiem.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Sprzedaż lub emisja udziałów/
akcji własnych

Zwiększenie kapitału własnego wynikające ze sprzedaży lub
emisji udziałów/akcji własnych. [Zob.: udziały/akcje własne]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

SalesAndMarketingExpense

X duration,
debit

Koszty sprzedaży i marketingu

Kwota kosztÓw związanych z marketingiem i sprzedażą
towarów lub usług.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Kanały sprzedaży [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt g)

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Kanały sprzedaży [member]

Element ten oznacza wszystkie kanały sprzedaży. Stanowi on
również standardową wartość dla osi „Kanały sprzedaży”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt g)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

SalesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
credit

Sprzedaż, wycena wartości
godziwej, aktywa

Zmniejszenie wyceny wartości godziwej aktywów wynikające
ze sprzedaży. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
debit

Sprzedaż, wycena wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Zmniejszenie wyceny wartości godziwej własnych instru
mentów kapitałowych jednostki wynikające ze sprzedaży.
[Zob.: w wartości godziwej [member]; własne instrumenty
kapitałowe jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLiabi X duration,
lities
debit

Sprzedaż, wycena wartości
godziwej, zobowiązania

Zmniejszenie wyceny wartości godziwej zobowiązań wyni
kające ze sprzedaży. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAsset
sRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Sprzedaż nieruchomości
i innych aktywÓw, transakcje
z podmiotem powiązanym

Kwota nieruchomości i innych aktywÓw sprzedanych przez
jednostkę w transakcjach z podmiotem powiązanym. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt b)

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Otrzymane zabezpieczone
pożyczki bankowe

Kwota pożyczek otrzymanych od banków, dla których usta
nowiono zabezpieczenie. [Zob.: otrzymane kredyty i pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Transakcje udzielania poży
czek papierów wartościowych
[member]

Element ten oznacza udzielanie pożyczek papierów
wartościowych, w ramach ktÓrego pożyczkodawca przekazuje
papiery wartościowe w zamian za zabezpieczenie wniesione
przez pożyczkobiorcę.

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40B,
przykład: MSSF 7 paragraf B33
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

SecuritisationsMember

member

Sekurytyzacje [member]

Element ten oznacza sekurytyzacje, w ramach ktÓrych
poszczegÓlne aktywa są łączone i sprzedawane jednostce,
ktÓra emituje instrumenty dłużne zabezpieczone pakietem
aktywów.

Przykład: MSSF 7 paragraf B33

ifrs-full

SecuritisationVehiclesMember

member

Jednostki sekurytyzacyjne
[member]

Element ten oznacza jednostki wykorzystywane w procesie
sekurytyzacji, w ramach ktÓrego poszczegÓlne aktywa są
łączone i sprzedawane do spÓłki celowej, ktÓra emituje
instrumenty dłużne oparte na pakiecie aktywów.

Przykład: MSSF 12 paragraf B23
pkt a)

ifrs-full

SegmentConsolidationItemsAxis

axis

Pozycje dotyczące konsolidacji
segmentów [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 23

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSaleIs
Presented

text

Opis segmentu, w ktÓrym
prezentowane są składniki
aktywów trwałych lub grupa
do zbycia przeznaczone do
sprzedaży

Opis segmentu objętego obowiązkiem sprawozdawczym,
w ktÓrym prezentowane są składniki aktywów trwałych lub
grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży. [Zob.: aktywa
trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone
do sprzedaży; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako prze
znaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 41 pkt d)

ifrs-full

SegmentsAxis

axis

Segmenty [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
d), ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt d) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 115, przykład: MSSF 17
paragraf 96 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 23

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 975

ifrs-full
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

SegmentsMember

member

Segmenty [member]

Element ten oznacza wszystkie segmenty jednostki. Stanowi
on rÓwnież standardową wartość dla osi „Segmenty”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt
d), ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 130 pkt d) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 115, przykład: MSSF 17
paragraf 96 pkt c) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 8 paragraf 28

ifrs-full

SellingExpense

X duration,
debit

Koszty sprzedaży

Kwota kosztÓw związanych z działalnością jednostki
związaną ze sprzedażą.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministrative X duration,
Expense
debit

Koszty sprzedaży, koszty
ogólne i administracyjne

Powszechna praktyka: MSR 1
Kwota kosztÓw związanych z działalnością jednostki
związaną ze sprzedażą oraz z działalnością ogólną i administ paragraf 85
racyjną

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministrative
ExpenseAbstract

Koszty sprzedaży, koszty
ogólne i administracyjne [abs
tract]

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinanceLeases

X duration,
credit

Zysk (strata) ze sprzedaży
w odniesieniu do leasingÓw
finansowych

Zysk (strata) ze sprzedaży w odniesieniu do leasingÓw
finansowych. Leasing finansowy jest to umowa leasingu, na
mocy ktÓrej następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka
i wszystkich pożytkÓw wynikających z posiadania bazowego
składnika aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 90 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachTy
peOfMarketRisk

text block

Analiza wrażliwości rodzajów
ryzyka rynkowego [text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy wrażliwości dla
rodzajów ryzyka rynkowego, na które jednostka jest narażona,
pokazującej, jaki wpływ na wynik finansowy i kapitał własny
miałyby zmiany w zakresie odpowiednich czynnikÓw ryzyka,
ktÓre były potencjalnie możliwe na ten dzień. [Zob.: ryzyko
rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 40 pkt a)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

SensitivityAnalysisToInsurance
Risk

text

Analiza wrażliwości na ryzyko
ubezpieczeniowe

Opis analizy wrażliwości, która pokazuje, jak wpłynęłyby na
zyski (straty) oraz kapitał własny zmiany zaistniałe w odnośnej
zmiennej ryzyka ubezpieczeniowego, które mogły w uzasad
niony sposÓb wystąpić na koniec okresu sprawozdawczego,
metody i założenia stosowane przy sporządzaniu analizy
wrażliwości oraz wszelkie zaistniałe we wcześniejszym okresie
zmiany przyjętych metod i założeń.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39 A pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

SeparateManagementEntitiesAxis

axis

Odrębne jednostki
zarządzające [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 A

ifrs-full

SeparateManagementEntities
Member

member

Odrębne jednostki
zarządzające [member]

Element ten oznacza odrębne jednostki, ktÓre świadczą na
rzecz jednostki usługi kluczowego personelu kierowniczego.
Stanowi on również standardową wartość dla osi „Odrębne
jednostki zarządzające”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: kluczowy personel kierowniczy
jednostki bądź jej jednostki dominującej [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 18 A

ifrs-full

SeparateMember

member

Jednostkowe [member]

Element ten oznacza jednostkowe sprawozdania finansowe.
Jednostkowe sprawozdania finansowe to sprawozdania
prezentowane przez jednostkę, w ktÓrych może ona, według
własnego wyboru, ujmować swoje inwestycje w jednostkach
zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach
stowarzyszonych – z zastrzeżeniem wymogów określonych
w MSR 27 – według kosztu, zgodnie z MSSF 9, albo przy
użyciu metody praw własności opisanej w MSR 28.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 4
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ServiceConcessionArrangemen
tsAxis

axis

Umowy na usługi koncesjo
nowane [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6

ifrs-full

ServiceConcessionArrangemen
tsMember

member

Umowy na usługi koncesjo
nowane [member]

Element ten oznacza umowy, w ramach ktÓrych jednostka
(koncesjobiorca) może zawrzeć umowę z inną jednostką
(koncesjodawca) na dostarczanie usług polegających na
zapewnieniu ogółowi społeczeństwa dostępu do obiektów
o istotnym znaczeniu ekonomicznym i społecznym. Konces
jodawca może być przedsiębiorstwem sektora publicznego lub
prywatnego, nie wyłączając organów rządowych. Umowy na
usługi koncesjonowane mogą dotyczyć zakładów oczyszczania
i dostaw wody, autostrad, parkingÓw, tuneli, mostÓw, portÓw
lotniczych i sieci telekomunikacyjnych. Za umowy na usługi
koncesjonowane nie uznaje się umów, w ktÓrych jednostka
zleca podmiotom zewnętrznym realizację wewnętrznych zadań
(np. prowadzenie stołówki pracowniczej, zarządzanie budyn
kiem, prowadzenie rachunkowości lub usługi informatyczne).
Stanowi on również standardową wartość dla osi „Umowy na
usługi koncesjonowane”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany. [Zob.: rząd [member]]

Ujawnianie informacji: SKI-29
paragraf 6

ifrs-full

ServiceConcessionRightsMember

member

Prawa związane ze świadcze
niem usług koncesjonowanych
[member]

Element ten oznacza prawa związane ze świadczeniem usług
koncesjonowanych. [Zob.: umowy na usługi koncesjonowane
[member]]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Koszty usług

Kwota kosztÓw z tytułu usług.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Usługi, z ktÓrych skorzystano, Wartość usług, z ktÓrych skorzystano w ramach transakcji
transakcje z podmiotem powi z podmiotem powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane
[member]]
ązanym

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

SettledLiabilitiesContingentLiabi X duration,
litiesRecognisedInBusinessCombi debit
nation

Rozliczone zobowiązania,
zobowiązania warunkowe
ujmowane w związku
z połączeniem jednostek

Kwota zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku
z połączeniem jednostek, które to zobowiązania zostały
rozliczone. [Zob.: zobowiązania warunkowe ujmowane
w związku z połączeniem jednostek]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt c)

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEntity
OnBehalfOfRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X duration

Rozliczanie zobowiązań przez
jednostkę w imieniu podmiotu
powiązanego, transakcje
z podmiotami powiązanymi

Kwota zobowiązań rozliczanych przez jednostkę w imieniu
podmiotu powiązanego w transakcjach z podmiotem powi
ązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt j)

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBehal
fOfEntityByRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X duration

Rozliczanie zobowiązań
w imieniu jednostki przez
podmiot powiązany, transakcje
z podmiotami powiązanymi

Kwota zobowiązań rozliczanych w imieniu jednostki przez
podmiot powiązany w transakcjach z podmiotami powiąza
nymi. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt j)

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasuremen X duration,
tAssets
credit

Rozliczenia, wycena wartości
godziwej, aktywa

Zmniejszenie wyceny wartości godziwej aktywów wynikające
z rozliczeń. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasuremen X duration,
tEntitysOwnEquityInstruments
debit

Rozliczenia, wycena wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Zmniejszenie wyceny wartości godziwej własnych instru
mentÓw kapitałowych jednostki wynikające z rozliczeń. [Zob.:
w wartości godziwej [member]; własne instrumenty kapitałowe
jednostki [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

Rozliczenia, wycena wartości
godziwej, zobowiązania

Zmniejszenie wyceny wartości godziwej zobowiązań wyni
kające z rozliczeń. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iii)

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Element ten oznacza kategorię składników aktywów odnosz
ących się do kosztów związanych z doprowadzeniem do
zawarcia umÓw z klientami, stanowiących koszty przygoto
wania umowy. [Zob.: składniki aktywÓw odnoszące się do
poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wyko
nania umów z klientami]

Przykład: MSSF 15 paragraf 128
pkt a)

SetupCostsMember

member

Koszty przygotowania umowy
[member]

ifrs-full

SevenYearsBeforeReportingYear
Member

member

Siedem lat przed rokiem spra Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca siedem lat
wozdawczym [member]
przed końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

SharebasedPaymentArrangemen
tsMember

member

Umowa dotycząca płatności
w formie akcji [member]

Element ten oznacza umowę między jednostką lub inną
jednostką należącą do grupy kapitałowej lub którymkolwiek
akcjonariuszem jakiejkolwiek jednostki należącej do grupy
kapitałowej i drugą stroną (w tym pracownikiem), w wyniku
ktÓrej druga strona (kontrahent) otrzymuje prawo do otrzy
mania a) środków pieniężnych lub innych aktywów jednostki
o wartości uzależnionej od ceny (lub wartości) instrumentów
kapitałowych (w tym akcji lub opcji na akcje) jednostki lub
innej jednostki należącej do grupy kapitałowej, lub b) instru
mentÓw kapitałowych (w tym akcji lub opcji na akcje)
jednostki lub innej jednostki należącej do grupy kapitałowej,
o ile ewentualne warunki nabycia uprawnień zostały spełnione.
Element ten stanowi również standardową wartość dla osi
„Rodzaje umÓw płatności w formie akcji”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
debit

Koszty związane z emisją
akcji

Kwota kosztÓw związanych z emisją akcji.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 106 pkt d)

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 980

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Udział jednostki w kwocie przeniesionej z zyskÓw lub strat
do innych całkowitych dochodÓw w odniesieniu do nowo
wyznaczonych aktywÓw finansowych z zastosowaniem
metody nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ShareOfAmountReclassifiedFrom X duration,
ProfitOrLossToOtherComprehen debit
siveIncomeApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFinancia
lAssets

Udział w kwocie przeniesionej
z zyskÓw lub strat do innych
całkowitych dochodÓw
z zastosowaniem metody
nakładania, nowo wyznaczone
aktywa finansowe

ifrs-full

ShareOfAmountReportedInProfi
tOrLossApplyingIFRS9Financia
lAssetsToWhichOverlayApproa
chIsApplied

Udział w kwocie wykazanej
Udział jednostki w kwocie wykazanej jako zysk lub strata
jako zysk lub strata z zastoso z zastosowaniem MSSF 9 dla aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania.
waniem MSSF 9, aktywa
finansowe, w stosunku do
ktÓrych stosuje się metodę
nakładania

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave X duration,
BeenReclassifiedFromProfitOr
debit
LossToOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproachIfFi
nancialAssetsHadNotBeenDede
signated

Udział w kwocie, ktÓra
zostałaby przeniesiona
z zyskÓw lub strat do innych
całkowitych dochodÓw
z zastosowaniem metody
nakładania, gdyby dane
aktywa finansowe nie zostały
wyłączone z wyznaczenia

Udział jednostki w kwocie, ktÓra zostałaby przeniesiona
z zyskÓw lub strat do innych całkowitych dochodÓw, gdyby
aktywa finansowe nie zostały wyłączone z wyznaczenia
z zastosowaniem metody nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave
BeenReportedInProfitOrLossI
fIAS39HadBeenAppliedFinancia
lAssetsToWhichOverlayApproa
chIsApplied

Udział w kwocie, ktÓra
zostałaby wykazana jako zysk
lub strata, gdyby zastosowano
MSR 39, aktywa finansowe,
w stosunku do ktÓrych stosuje
się metodę nakładania

Udział jednostki w kwocie, ktÓra zostałaby wykazana jako
zysk lub strata w odniesieniu do aktywÓw finansowych,
w stosunku do ktÓrych stosuje się metodę nakładania, gdyby
zastosowano MSR 39.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

X duration,
debit

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesIn
curredJointlyWithOtherVenturers

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Udział jednostki w zobowiązaniach warunkowych zaciągnię Ujawnianie informacji: MSSF 12
tych wspólnie z innymi inwestorami sprawującymi wspólną
paragraf 23 pkt b)
kontrolę nad wspólnymi przedsięwzięciami. [Zob.: zobowi
ązania warunkowe [member]; wspólne przedsięwzięcia [mem
ber]]

X instant,
ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesIncurredJointlyWithOt credit
herInvestors

Udział w zobowiązaniach
warunkowych jednostek
stowarzyszonych zaciągniętych
wspólnie z innymi inwesto
rami

Udział jednostki w zobowiązaniach warunkowych zaciągnię
tych wspólnie z innymi inwestorami wywierającymi znaczący
wpływ na jednostki stowarzyszone. [Zob.: jednostki stowa
rzyszone [member]; zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 23 pkt b)

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesMember

member

Udział w zobowiązaniach
warunkowych jednostek
stowarzyszonych [member]

Element ten oznacza udział w zobowiązaniach warunkowych
jednostek stowarzyszonych. [Zob.: jednostki stowarzyszone
[member]; zobowiązania warunkowe [member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 88

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIssu
edThatAreIncludedInInsurersRe
gulatoryCapital

X instant,
credit

Udział wyemitowanych instru Udział jednostki w kwocie wyemitowanych instrumentÓw
dłużnych zawartych w kapitale regulacyjnym ubezpieczyciela.
mentÓw dłużnych zawartych
w kapitale regulacyjnym
ubezpieczyciela

Przykład: MSSF 4 paragraf 39J pkt
b) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfDeferredTaxLiabilitiesOn X instant,
LiabilitiesArisingFromContrac
credit
tsWithinScopeOfIFRS4AndNon
derivativeInvestmentContracts

Udział rezerwy z tytułu odro
czonego podatku dochodo
wego od zobowiązań wyni
kających z umÓw objętych
zakresem MSSF 4 oraz umÓw
inwestycyjnych niebędących
instrumentami pochodnymi

Przykład: MSSF 4 paragraf 39J pkt
b) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

Udział jednostki w kwocie rezerwie z tytułu odroczonego
podatku dochodowego od zobowiązań wynikających z umÓw
objętych zakresem MSSF 4 oraz umów inwestycyjnych
niebędących instrumentami pochodnymi. [Zob.: rezerwy
z tytułu odroczonego podatku dochodowego]
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Udział w zobowiązaniach
warunkowych wspólnych
przedsięwzięć zaciągniętych
wspólnie z innymi inwesto
rami

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ShareOfDerivativeLiabilitiesUsed X instant,
ToMitigateRisksArisingFromAs
credit
setsBackingContractsWithinSco
peOfIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

Udział instrumentÓw pochod
nych będących zobowiąza
niami stosowanych w celu
ograniczenia ryzyka wynikają
cego z aktywÓw, na ktÓrych
oparte są umowy objęte
zakresem MSSF 4 oraz
umowy inwestycyjne
niebędące instrumentami
pochodnymi

Udział jednostki w kwocie instrumentÓw pochodnych
będących zobowiązaniami stosowanych w celu ograniczenia
ryzyka wynikającego z aktywÓw, na ktÓrych oparte są
umowy objęte zakresem MSSF 4 oraz umowy inwestycyjne
niebędące instrumentami pochodnymi. [Zob.: instrumenty
pochodne [member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf 39J pkt
b) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesUsed X instant,
ToMitigateRisksArisingFromCon credit
tractsWithinScopeOfIFRS4An
dNonderivativeInvestmentCon
tracts

Udział instrumentÓw pochod
nych będących zobowiąza
niami stosowanych w celu
ograniczenia ryzyka wynikają
cego z umÓw objętych
zakresem MSSF 4 oraz umów
inwestycyjnych niebędących
instrumentami pochodnymi

Udział jednostki w kwocie instrumentÓw pochodnych
będących zobowiązaniami stosowanych w celu ograniczenia
ryzyka wynikającego z umÓw objętych zakresem MSSF 4
oraz umów inwestycyjnych niebędących instrumentami
pochodnymi. [Zob.: instrumenty pochodne [member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf 39J pkt
b) – data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Carry
ingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Udział aktywÓw finansowych
opisanych w paragrafie 39E
pkt a) MSSF 4, wartość
bilansowa z zastosowaniem
MSR 39

Udział jednostki w wartości bilansowej z zastosowaniem MSR
39 aktywÓw finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a)
MSSF 4. W przypadku aktywÓw finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie kwota powinna być przed korektą
z tytułu jakiegokolwiek świadczenia związanego z utratą
wartości. [Zob.: aktywa finansowe opisane w paragrafie 39E
pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Fair
Value

X instant,
debit

Udział aktywÓw finansowych
opisanych w paragrafie 39E
pkt a) MSSF 4, wartość
godziwa

Udział spÓłki w wartości godziwej aktywów finansowych
opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4. [Zob.: aktywa
finansowe opisane w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4, wartość
godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskCarry
ingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Udział w aktywach finanso
wych opisanych w paragrafie
39E pkt a) MSSF 4, ktÓre nie
mają niskiego ryzyka kredyto
wego, wartość bilansowa
z zastosowaniem MSR 39

Udział jednostki w wartości bilansowej z zastosowaniem MSR
39 aktywÓw finansowych opisanych w paragrafie 39E pkt a)
MSSF 4, ktÓre nie mają niskiego ryzyka kredytowego.
W przypadku aktywÓw finansowych wycenianych w zamor
tyzowanym koszcie kwota powinna być przed korektą z tytułu
jakiegokolwiek świadczenia związanego z utratą wartości.
[Zob.: aktywa finansowe opisane w paragrafie 39E pkt a)
MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

X instant,
debit

Udział w aktywach finanso
wych opisanych w paragrafie
39E pkt a) MSSF 4, ktÓre nie
mają niskiego ryzyka kredyto
wego, wartość godziwa

Udział jednostki w wartości godziwej aktywów finansowych
opisanych w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4, ktÓre nie mają
niskiego ryzyka kredytowego. [Zob.: aktywa finansowe
opisane w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsOther
ThanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Udział w aktywach finanso
wych innych niż opisane
w paragrafie 39E pkt a) MSSF
4, wartość godziwa

Udział jednostki w wartości godziwej aktywów finansowych
innych niż opisane w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4. [Zob.:
aktywa finansowe opisane w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4,
wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied

X instant,
debit

Udział w aktywach finanso
wych, w stosunku do ktÓrych
stosuje się metodę nakładania

Udział jednostki w aktywach finansowych, w stosunku do
ktÓrych stosuje się metodę nakładania. [Zob.: aktywa finan
sowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Udział zwiększenia (zmniej
szenia) wartości godziwej
aktywów finansowych opisa
nych w paragrafie 39E pkt a)
MSSF 4

Udział spÓłki w zwiększeniu (zmniejszeniu) wartości
godziwej aktywów finansowych opisanych w paragrafie 39E
pkt a) MSSF 4. [Zob.: aktywa finansowe opisane w paragrafie
39E pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 984

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsOther
ThanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Udział zwiększenia (zmniej
szenia) wartości godziwej
aktywów finansowych innych
niż opisane w paragrafie 39E
pkt a) MSSF 4

Udział jednostki w zwiększeniu (zmniejszeniu) wartości
godziwej aktywów finansowych innych niż opisane w para
grafie 39E pkt a) MSSF 4. [Zob.: aktywa finansowe opisane
w paragrafie 39E pkt a) MSSF 4, wartość godziwa]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfLiabilitiesThatAriseBe
causeInsurerIssuesOrFulfilsObli
gationsArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

X instant,
credit

Udział zobowiązań, które
powstają w związku z emisją
lub wypełnianiem przez ubez
pieczyciela zobowiązań wyni
kających z umÓw objętych
zakresem MSSF 4 oraz umów
inwestycyjnych niebędących
instrumentami pochodnymi

Udział jednostki w kwocie zobowiązań, które powstają
w związku z emisją lub wypełnianiem przez ubezpieczyciela
zobowiązań wynikających z umÓw objętych zakresem MSSF
4 oraz umów inwestycyjnych niebędących instrumentami
pochodnymi.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39J pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvestmen X instant,
tContractLiabilitiesMeasuredAtFa credit
irValueThroughProfitOrLossApp
lyingIAS39

Udział zobowiązań z tytułu
umÓw inwestycyjnych
niebędących instrumentami
pochodnymi wycenianych
według wartości godziwej
przez wynik finansowy
z zastosowaniem MSR 39

Udział jednostki w kwocie zobowiązań z tytułu umÓw inwe Ujawnianie informacji: MSSF 4
stycyjnych niebędących instrumentami pochodnymi wycenia paragraf 39J pkt b) – data
nych według wartości godziwej przez wynik finansowy
wygaśnięcia: 01.01.2021
z zastosowaniem MSR 39. [Zob.: instrumenty pochodne
[member]]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquity
Method

Udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, po opodatkowaniu

Udział jednostki w innych całkowitych dochodach jednostek
stowarzyszonych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych
metodą praw własności, po opodatkowaniu. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]; inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności; wspólne przedsięwzięcia [member];
inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B16
pkt c), ujawnianie informacji:
MSSF 4 paragraf 39M pkt b) –
wejście w życie przy zastosowaniu
MSSF 9 po raz pierwszy

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 985

ifrs-full

▼M1
Prefiks
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Etykieta dokumentacji
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Udział jednostki w innych całkowitych dochodach jednostek
stowarzyszonych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych
metodą praw własności, przed opodatkowaniem. [Zob.:
jednostki stowarzyszone [member]; inwestycje rozliczane
zgodnie z metodą praw własności; wspólne przedsięwzięcia
[member]; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 91 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 4 paragraf 39M
pkt b) – wejście w życie przy
zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzy
szonych i wspÓlne przedsięwzięcia rozliczane zgodnie
z metodą praw własności, które zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego, przed opodatkowaniem.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodBeforeTax

Udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, przed opodatkowaniem

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquityMet
hodBeforeTaxAbstract

Udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, przed opodatkowaniem
[abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquityMet
hodNetOfTaxAbstract

Udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, po opodatkowaniu
[abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossBeforeTax

Udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, które zostaną przekla
syfikowane do wyniku finan
sowego, przed opodatkowa
niem
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ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossNetOfTax

Udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, które zostaną przekla
syfikowane do wyniku finan
sowego, po opodatkowaniu.

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzy
szonych i wspÓlne przedsięwzięcia rozliczane zgodnie
z metodą praw własności, które zostaną przeklasyfikowane do
wyniku finansowego, po opodatkowaniu.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

Udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, które nie zostaną prze
klasyfikowane do wyniku
finansowego, przed
opodatkowaniem.

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzy
szonych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności, które nie zostaną przeklasyfikowane
do wyniku finansowego, przed opodatkowaniem.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

Udział w innych całkowitych
dochodach jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności, które nie zostaną prze
klasyfikowane do wyniku
finansowego, po
opodatkowaniu.

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzy
szonych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie
z metodą praw własności, które nie zostaną przeklasyfikowane
do wyniku finansowego, po opodatkowaniu.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 A
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ShareOfProfitLossOfAssociate
sAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Udział w zyskach (stratach)
jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw
własności

Udział jednostki w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszo
nych rozliczanych metodą praw własności. [Zob.: jednostki
stowarzyszone [member]; inwestycje rozliczane zgodnie
z metodą praw własności; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

X duration,
credit

Udział w zyskach (stratach)
jednostek stowarzyszonych
i wspÓlnych przedsięwzięć
rozliczanych metodą praw
własności

Udział jednostki w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszo
nych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw
własności. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; inwe
stycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności; wspólne
przedsięwzięcia [member]; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 82 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 4 paragraf 39M
pkt b) – wejście w życie przy
zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy, ujawnianie informacji:
MSSF 8 paragraf 23 pkt g),
ujawnianie informacji: MSSF 8
paragraf 28 pkt e)

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodAbstract

Udział w zyskach (stratach)
jednostek stowarzyszonych
i wspÓlnych przedsięwzięć
rozliczanych metodą praw
własności [abstract]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfContinuingO X duration,
perationsOfAssociatesAndJoin
credit
tVenturesAccountedForUsingE
quityMethod

Udział w zyskach (stratach)
z działalności kontynuowanej
jednostek stowarzyszonych
i wspÓlnych przedsięwzięć
rozliczanych metodą praw
własności

Udział jednostki w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszo
nych i wspÓlnych przedsięwzięć z działalności kontynuowanej
rozliczanych metodą praw własności. [Zob.: jednostki stowa
rzyszone [member]; działalność kontynuowana [member];
inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności;
wspólne przedsięwzięcia [member]; zysk (strata) z działalności
kontynuowanej]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B16 pkt a)
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Udział w zyskach (stratach) po
opodatkowaniu z działalności
zaniechanej jednostek stowa
rzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
metodą praw własności

Udział jednostki w zyskach (stratach) po opodatkowaniu
z działalności zaniechanej jednostek stowarzyszonych
i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw włas
ności. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; działalność
zaniechana [member]; inwestycje rozliczane zgodnie z metodą
praw własności; wspólne przedsięwzięcia [member]; zysk
(strata) z działalności zaniechanej]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B16 pkt b)

ShareOfProfitLossOfDiscontinu
edOperationsOfAssociatesAndJo
intVenturesAccountedForUsingE
quityMethod

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVenture X duration,
sAccountedForUsingEquity
credit
Method

Udział w zyskach (stratach)
wspÓlnych przedsięwzięć
rozliczanych metodą praw
własności

Udział jednostki w zyskach (stratach) wspÓlnych przedsięw
zięć rozliczanych metodą praw własności. [Zob.: inwestycje
rozliczane zgodnie z metodą praw własności; wspólne przed
sięwzięcia [member]; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjus
tmentsOnFinancialAssetsThatHa
veBeenDedesignatedFromOverla
yApproachBeforeTax

X duration,
debit

Udział korekt wynikających
z przeklasyfikowania związa
nych z aktywami finanso
wymi, ktÓre zostały
wyłączone z wyznaczenia do
metody nakładania, przed
opodatkowaniem

Udział jednostki w kwocie korekt wynikających z przeklasyfi
kowania związanych z aktywami finansowymi, ktÓre zostały
wyłączone z wyznaczenia do metody nakładania w danym
okresie sprawozdawczym, przed opodatkowaniem. Korekty
wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków
(strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzed
nich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjus
tmentsOnFinancialAssetsThatHa
veBeenDedesignatedFromOverla
yApproachNetOfTax

X duration,
debit

Udział korekt wynikających
z przeklasyfikowania związa
nych z aktywami finanso
wymi, ktÓre zostały
wyłączone z wyznaczenia do
metody nakładania, po
opodatkowaniu

Udział jednostki w kwocie korekt wynikających z przeklasyfi
kowania związanych z aktywami finansowymi, ktÓre zostały
wyłączone z wyznaczenia do metody nakładania w danym
okresie sprawozdawczym, po opodatkowaniu. Korekty wyni
kające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków
(strat) bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych
całkowitych dochodach w bieżącym okresie lub w poprzed
nich okresach. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M pkt b) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy
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ShareOfTotalComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Udział w łącznych całkowi
tych dochodach jednostek
stowarzyszonych i wspÓlnych
przedsięwzięć rozliczanych
zgodnie z metodą praw włas
ności

Udział jednostki w łącznych całkowitych dochodach jednostek
stowarzyszonych i wspÓlnych przedsięwzięć rozliczanych
metodą praw własności. [Zob.: jednostki stowarzyszone
[member]; wspólne przedsięwzięcia [member]; inwestycje
rozliczane zgodnie z metodą praw własności]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B16 pkt d)

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Nadwyżka ceny emisyjnej
powyżej wartości nominalnej
udziałów

Kwota otrzymana lub należna z tytułu emisji akcji jednostki
przekraczająca wartość nominalną.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
e)

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Nadwyżka ceny emisyjnej
powyżej wartości nominalnej
udziałów [member]

Element ten oznacza kwotę otrzymaną lub należną z tytułu
emisji akcji jednostki przekraczającą wartość nominalną.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntityOrBy shares
ItsSubsidiariesOrAssociates

Liczba udziałÓw/akcji włas
nych jednostki pozostających
w jej posiadaniu lub w posia
daniu jej jednostek zależnych
lub jednostek stowarzyszonych

Liczba udziałÓw/akcji własnych jednostki pozostających w jej
posiadaniu lub w posiadaniu jej jednostek zależnych lub
jednostek stowarzyszonych. [Zob.: jednostki stowarzyszone
[member]; jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (vi)

ifrs-full

SharesReservedForIssueUnderOp
tionsAndContractsForSaleOf
Shares

shares

Liczba akcji zarezerwowanych
na potrzeby emisji związanych
z realizacją opcji i umÓw
sprzedaży akcji

Liczba akcji zarezerwowanych na potrzeby emisji związanych
z realizacją opcji i umÓw sprzedaży akcji.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 79 pkt a) ppkt (vii)

ifrs-full

Ships

X instant,
debit

Statki

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących statki
żeglugi morskiej lub inne statki morskie wykorzystywane
w działalności jednostki. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
d)
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ShipsMember

member

Statki [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt
stanowiących statki żeglugi morskiej wykorzystywane w dzia d)
łalności jednostki. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Pożyczki krótkoterminowe

Kwota pożyczek krótkoterminowych. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Pożyczki krótkoterminowe
[member]

Element ten oznacza pożyczki krótkoterminowe [Zob.:
pożyczki]

Przykład: MSR 7 C Uzgodnienie
zobowiązań wynikających
z działalności finansowej, przykład:
MSR 7 paragraf 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Umowy krÓtkoterminowe
[member]

Element ten oznacza umowy krÓtkoterminowe zawarte
z klientami.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt e)

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifiedAs
CashEquivalents

X instant,
debit

Depozyty krÓtkoterminowe,
Klasyfikacja ekwiwalentÓw środków pieniężnych stanowią
zaklasyfikowane jako ekwiwa cych depozyty krótkoterminowe. [Zob.: ekwiwalenty środków
pieniężnych]
lenty środków pieniężnych

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Depozyty krÓtkoterminowe,
niezaklasyfikowane jako
ekwiwalenty środkÓw
pieniężnych

Kwota depozytÓw krÓtkoterminowych posiadanych przez
jednostkę, które nie są zaklasyfikowane jako ekwiwalenty
środków pieniężnych. [Zob.: ekwiwalenty środków pienięż
nych]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsAc
cruals

X instant,
credit

Rozliczenia międzyokresowe
krótkoterminowych świadczeń
pracowniczych

Kwota międzyokresowych rozliczeń świadczeń pracowniczych Powszechna praktyka: MSR 1
(innych niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy), paragraf 78
co do których oczekuje się, że zostaną rozliczone w ciągu
dwunastu miesięcy od zakończenia rocznego okresu sprawoz
dawczego, w ktÓrym pracownicy wykonywali związaną
z nimi pracę. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe zaklasyfiko
wane jako krótkoterminowe]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration,
debit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Koszty z tytułu krÓtkotermi
nowych świadczeń pracow
niczych

Wysokość kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych (innych
niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy), które co
do których oczekuje się, że zostaną rozliczone w całości
w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia rocznego okresu
sprawozdawczego, w ktÓrym pracownicy wykonywali
związaną z nimi pracę.

Referencje

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
pense

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Klasyfikacja ekwiwalentÓw środków pieniężnych stanowią
Inwestycje krÓtkoterminowe,
zaklasyfikowane jako ekwiwa cych inwestycje krótkoterminowe. [Zob.: ekwiwalenty
lenty środków pieniężnych
środków pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 7
paragraf 45

ifrs-full

ShorttermLegalProceedingsProvi
sion

X instant,
credit

Rezerwa bieżąca na postępo
wania sądowe

Kwota rezerwy bieżącej na postępowania sądowe. [Zob.:
rezerwa na postępowania sądowe]

Przykład: MSR 37, przykład 10
Sprawa sądowa, przykład: MSR 37
paragraf 87

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOtherPro
visions

X instant,
credit

RÓżne inne rezerwy bieżące

Kwota rÓżnych innych rezerw bieżących. [Zob.: różne inne
rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt d)

ifrs-full

ShorttermOnerousContractsProvi
sion

X instant,
credit

Rezerwa bieżąca na umowy
rodzące obciążenia

Kwota rezerwy bieżącej na umowy rodzące obciążenia. [Zob.:
rezerwa na umowy rodzące obciążenia]

Przykład: MSR 37 paragraf 66

ifrs-full

ShorttermProvisionForDecommis
sioningRestorationAndRehabilita
tionCosts

X instant,
credit

Rezerwa bieżąca na koszty
likwidacji, rekultywacji oraz
na koszty naprawy środowiska

Kwota rezerwy bieżącej na koszty likwidacji, rekultywacji oraz
na koszty naprawy środowiska. [Zob.: rezerwa na koszty
likwidacji, rekultywacji oraz na koszty naprawy środowiska]

Przykład: MSR 37 D przykłady:
ujawnianie informacji, przykład:
MSR 37 paragraf 87

Koszty z tytułu krÓtkotermi
nowych świadczeń pracow
niczych [abstract]
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ShorttermRestructuringProvision

X instant,
credit

Rezerwa bieżąca na restruktu
ryzację

Kwota rezerwy bieżącej na restrukturyzację. [Zob.: rezerwa na
restrukturyzację]

Przykład: MSR 37 paragraf 70

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Rezerwa bieżąca na gwarancje

Kwota rezerwy bieżącej na gwarancje. [Zob.: rezerwa na
gwarancje]

Przykład: MSR 37, przykład 1
Gwarancje, przykład: MSR 37
paragraf 87

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAssocia
tesAxis

axis

Jednostki stowarzyszone [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt d),
ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39M – wejście w życie
przy zastosowaniu MSSF 9 po raz
pierwszy, ujawnianie informacji:
MSSF 4 paragraf 39J – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

SignificantInvestmentsInSubsidia
riesAxis

axis

Jednostki zależne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 17 pkt b), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 16
pkt b), ujawnianie informacji:
MSSF 12 paragraf B4 pkt a)

ifrs-full

SignificantUnobservableInputAs
sets

X.XX
instant

Istotne nieobserwowalne dane
wejściowe, aktywa

Wartość istotnych nieobserwowalnych danych wejściowych
wykorzystanych do wyceny wartości godziwej aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

SignificantUnobservableInputEnti X.XX
tysOwnEquityInstruments
instant

Istotne nieobserwowalne dane
wejściowe, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Wartość istotnych nieobserwowalnych danych wejściowych
wykorzystanych do wyceny wartości godziwej własnych
instrumentów kapitałowych jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)
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SignificantUnobservableInputLia
bilities

X.XX
instant

Istotne nieobserwowalne dane
wejściowe, zobowiązania

Wartość istotnych nieobserwowalnych danych wejściowych
wykorzystanych do wyceny wartości godziwej zobowiązań.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

SixYearsBeforeReportingYear
Member

member

Sześć lat przed rokiem spra
wozdawczym [member]

Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca sześć lat przed
końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Składki na ubezpieczenia
społeczne

Klasa kosztÓw świadczeń pracowniczych, która stanowi
składki na ubezpieczenia społeczne. [Zob.: koszty świadczeń
pracowniczych]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 9

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Bieżące części zamienne

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących ilość części
Powszechna praktyka: MSR 2
wymiennych, które są przechowywane w zapasach i wykorzy paragraf 37
stywane do naprawy lub zastąpienia wadliwych części. [Zob.:
zapasy]

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMember

member

Państwowe programy określo
nych świadczeń [member]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń usta
nowione na mocy przepisów w celu objęcia wszystkich
jednostek (lub wszystkich jednostek w danej kategorii) oraz
prowadzone przez władze krajowe lub lokalne, lub przez inny
organ, ktÓry nie podlega kontroli ani wpływowi jednostki
sprawozdawczej. [Zob.: programy określonych świadczeń
[member]]

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbstract

Sprawozdanie z przepływÓw
pieniężnych [abstract]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 45
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Etykieta
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StatementOfChangesInEquityAb
stract

Sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEquityLi
neItems

Sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym [line
items]

Pozycje reprezentują pojęcia ujęte w tabeli. Pojęcia te są
wykorzystywane do ujawniania informacji objętych obowiąz
kiem sprawozdawczym, które dotyczą elementów domeny
określonych w jednej osi tabeli lub w większej liczbie takich
osi.

ifrs-full

StatementOfChangesInEquity
Table

Sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym [table]

Zestawienie ujawnień informacji dotyczących zmian w jedno Ujawnianie informacji: MSR 1
stce.
paragraf 106

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAsset
sAvailableForBenefitsAbstract

Sprawozdanie ze zmian
w aktywach netto dostępnych
na potrzeby realizacji świad
czeń [abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensiveInco
meAbstract

Sprawozdanie z całkowitych
dochodÓw [abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPositionAb
stract

Sprawozdanie z sytuacji
finansowej [abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAndOt
herComprehensiveIncomeAbstract

table

text block

Oświadczenie o zgodności
z MSSF [text block]

Sprawozdanie z zyskÓw lub
strat i innych całkowitych
dochodÓw [abstract]

Wyraźne i bezwarunkowe oświadczenie o zgodności
z wszystkimi wymogami zawartymi w MSSF.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 16
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StatementThatComparativeInfor
mationDoesNotComplyWit
hIFRS7AndIFRS9

text

Oświadczenie, że informacje
porÓwnawcze są niezgodne
z MSSF 7 i MSSF 9

Oświadczenie, że informacje porównawcze są niezgodne
z MSSF 7 i MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 1
paragraf E2 pkt b)

ifrs-full

StatementThatEntityAppliesPara
graph20OfIFRS17InDeterminin
gGroupsOfInsuranceContracts

text

Oświadczenie, że jednostka
stosuje paragraf 20 MSSF 17
przy ustalaniu grup umów
ubezpieczeniowych

Oświadczenie, że jednostka stosuje MSSF 17 paragraf 20 przy
ustalaniu grup umów ubezpieczeniowych, do których stosuje
wymogi dotyczące ujmowania i wyceny zawarte w MSSF 17.
[Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 126 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

StatementThatEntityDoesNotDisc text
losePreviouslyUnpublishedInfor
mationAboutClaimsDevelopmen
tThatOccurredEarlierThanFi
veYearsBeforeEndOfAnnualRe
portingPeriodInWhichItFirstApp
liesIFRS17

Oświadczenie, że jednostka
nie ujawnia wcześniej niepub
likowanych informacji na
temat rozwoju szkodowości,
gdy do szkody doszło
wcześniej niż pięć lat przed
końcem rocznego okresu spra
wozdawczego, w ktÓrym po
raz pierwszy zastosowała
MSSF 17

Oświadczenie, że jednostka nie ujawnia wcześniej niepubli
kowanych informacji na temat rozwoju szkodowości, gdy do
szkody doszło wcześniej niż pięć lat przed końcem rocznego
okresu sprawozdawczego, w ktÓrym po raz pierwszy zasto
sowała MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf C28 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

text
StatementThatEntityElectedToU
seExemptionThatPermitsEntityTo
RetainAccountingPoliciesForFi
nancialInstrumentsAppliedByAs
sociateOrJointVentureWhenApp
lyingEquityMethod

Oświadczenie, że jednostka
postanowiła skorzystać ze
zwolnienia pozwalającego
jednostce na zachowanie zasad
(polityki) rachunkowości
w zakresie instrumentÓw
finansowych stosowanych
przez jednostkę stowarzyszoną
lub wspólne przedsięwzięcie
przy stosowaniu metody praw
własności

Oświadczenie, że jednostka postanowiła skorzystać ze zwol
nienia pozwalającego jednostce na zachowanie zasad (polityki)
rachunkowości w zakresie instrumentÓw finansowych stoso
wanych przez jednostkę stowarzyszoną lub wspólne przed
sięwzięcie przy stosowaniu metody praw własności.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39I – data wygaśnięcia:
01.01.2021
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StatementThatEntityHasChosen
PracticalExpedientWhenAssessin
gWhetherContractIsOrContain
sLeaseAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS16

text

Oświadczenie, że jednostka
wybrała praktyczne
rozwiązanie podczas oceny,
czy umowa jest umową
leasingową lub obejmuje
leasing w dniu pierwszego
zastosowania MSSF 16

Oświadczenie, że jednostka wybrała praktyczne rozwiązanie
w paragrafie C3 MSSF 16 podczas oceny, czy umowa jest
umową leasingową lub obejmuje leasing w dniu pierwszego
zastosowania MSSF 16.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf C4

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApplyin
gOverlayApproach

text

Oświadczenie, że zakład
ubezpieczeń stosuje metodę
nakładania

Oświadczenie, że zakład ubezpieczeń stosuje metodę nakłada Ujawnianie informacji: MSSF 4
nia.
paragraf 39L pkt a) – wejście
w życie przy zastosowaniu MSSF
9 po raz pierwszy

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApplyin
gTemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Oświadczenie, że ubezpieczy Oświadczenie, że ubezpieczyciel stosuje tymczasowe zwol
ciel stosuje tymczasowe zwol nienie z MSSF 9.
nienie z MSSF 9

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39C – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

StatementThatInsurerNoLonger
QualifiesToApplyTemporaryE
xemptionFromIFRS9

text

Oświadczenie, że ubezpieczy
ciel nie kwalifikuje się już do
stosowania tymczasowego
zwolnienia z MSSF 9

Oświadczenie, że ubezpieczyciel nie kwalifikuje się już do
stosowania tymczasowego zwolnienia z MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 4
paragraf 39D pkt a) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

StatementThatInvestmentEntityIs
RequiredToApplyExceptionFrom
Consolidation

text

Oświadczenie, że jednostka
inwestycyjna jest zobowiązana
do stosowania wyjątku
w zakresie konsolidacji

Oświadczenie, że jednostka inwestycyjna jest zobowiązana do
stosowania wyjątku w zakresie konsolidacji. [Zob.: ujawnienie
informacji na temat jednostek inwestycyjnych [text block]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19 A

ifrs-full

StatementThatInvestmentEntityP text
reparesSeparateFinancialStatemen
tsAsItsOnlyFinancialStatements

Oświadczenie, że jednostka
inwestycyjna sporządza jedno
stkowe sprawozdanie finan
sowe jako swoje jedyne spra
wozdanie finansowe

Oświadczenie, że jednostka inwestycyjna sporządza jedno
stkowe sprawozdanie finansowe jako swoje jedyne sprawoz
danie finansowe. [Zob.: ujawnienie informacji na temat
jednostek inwestycyjnych [text block]; jednostkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27
paragraf 16 A
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Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 60

StatementThatLesseeAccountsFor text
LeasesOfLowvalueAssetsUsin
gRecognitionExemption

Oświadczenie, że leasingo
biorca rozlicza leasing
aktywów o niskiej wartości
z zastosowaniem zwolnienia
z ujmowania

Oświadczenie, że leasingobiorca rozlicza leasing aktywów
o niskiej wartości z zastosowaniem zwolnienia z ujmowania
określonego w paragrafie 6 MSSF 16.

ifrs-full

StatementThatLesseeAccountsFor text
ShorttermLeasesUsingRecognitio
nExemption

Oświadczenie, że leasingo
biorca rozlicza leasingi krót
koterminowe z zastosowaniem
zwolnienia z ujmowania

Oświadczenie, że leasingobiorca rozlicza leasingi krótkotermi Ujawnianie informacji: MSSF 16
nowe z zastosowaniem zwolnienia z ujmowania określonego paragraf 60
w paragrafie 6 MSSF 16. Leasing krÓtkoterminowy to leasing,
ktÓry w dacie rozpoczęcia ma okres leasingu nie dłuższy niż
12 miesięcy. Umowa leasingowa, która przewiduje możliwość
zakupu, nie jest leasingiem krótkoterminowym.

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPractica text
lExpedientsWhenApplyin
gIFRS16RetrospectivelyToLeases
ClassifiedAsOperatingLeasesApp
lyingIAS17

Oświadczenie, że leasingo
biorca korzysta z praktycznych
rozwiązań przy stosowaniu
MSSF 16 retrospektywnie do
leasingów sklasyfikowanych
jako leasingi operacyjne
zgodnie z MSR 17.

Oświadczenie, że leasingobiorca korzysta z jednego praktycz Ujawnianie informacji: MSSF 16
nego rozwiązania lub ich większej liczby określonych w para paragraf C13
grafie C10 MSSF 16 przy stosowaniu MSSF 16 retrospek
tywnie zgodnie z paragrafem C5 pkt b) do leasingÓw skla
syfikowanych jako leasingi operacyjne zgodnie z MSR 17.

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedien
tAboutExistenceOfSignificantFi
nancingComponentHasBeenUsed

text

Oświadczenie, że skorzystano
z praktycznego rozwiązania
dotyczącego występowania
istotnego elementu finanso
wania

Oświadczenie, że skorzystano z praktycznego rozwiązania
dotyczącego występowania istotnego elementu finansowania
w umowie zawartej z klientem.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 129

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedien
tAboutIncrementalCostsOfObtai
ningContractHasBeenUsed

text

Oświadczenie, że skorzystano
z praktycznego rozwiązania
dotyczącego dodatkowych
kosztów doprowadzenia do
zawarcia umowy

Oświadczenie, że skorzystano z praktycznego rozwiązania
dotyczącego dodatkowych kosztów doprowadzenia do
zawarcia umowy z klientem.

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 129
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StatementThatRateRegulatorIsRe
latedParty

text

Oświadczenie, że podmiot
regulujący ceny jest
podmiotem powiązanym

Oświadczenie, że podmiot regulujący ceny jest podmiotem
powiązanym z jednostką. [Zob.: opis tożsamości podmiotu
regulującego (podmiotów regulujących) ceny; podmioty
powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30 pkt b)

ifrs-full

StatementThatRegulatoryDeferra
lAccountBalanceIsNoLongerFul
lyRecoverableOrReversible

text

Oświadczenie, że odroczone
salda z regulowanej działal
ności nie są już w pełni
odzyskiwalne lub odwracalne

Oświadczenie, że odroczone salda z regulowanej działalności
nie są już w pełni odzyskiwalne lub odwracalne. [Zob.:
odroczone salda z regulowanej działalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 36

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTran
sfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyAssets

text

Oświadczenie, że przeniesienia
między poziomem 1
i poziomem 2 hierarchii
wartości godziwej nie miały
miejsca, aktywa

Oświadczenie, że w ciągu roku przeniesienia między
poziomem 1 i poziomem 2 hierarchii wartości godziwej
aktywów nie miały miejsca.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTran
sfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

text

Oświadczenie, że przeniesienia
między poziomem 1
i poziomem 2 hierarchii
wartości godziwej nie miały
miejsca, własne instrumenty
kapitałowe jednostki

Oświadczenie, że w ciągu roku przeniesienia między
poziomem 1 i poziomem 2 hierarchii wartości godziwej
własnych instrumentów kapitałowych jednostki nie miały
miejsca.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTran
sfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyLiabili
ties

text

Oświadczenie, że przeniesienia
między poziomem 1
i poziomem 2 hierarchii
wartości godziwej nie miały
miejsca, zobowiązania

Oświadczenie, że w ciągu roku przeniesienia między
poziomem 1 i poziomem 2 hierarchii wartości godziwej
zobowiązań nie miały miejsca.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

StatementThatThereWereNoTran
sfersBetweenLevel1Level2OrLe
vel3OfFairValueHierarchyAssets

text

Oświadczenie, że przeniesienia
między poziomem 1,
poziomem 2 lub poziomem 3
hierarchii wartości godziwej
nie miały miejsca, aktywa

Oświadczenie, że w ciągu roku przeniesienia między
poziomem 1, poziomem 2 lub poziomem 3 hierarchii wartości
godziwej aktywÓw nie miały miejsca.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt c), powszechna
praktyka: MSSF 13 paragraf 93 pkt
e) ppkt (iv)

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTran
sfersBetweenLevel1Level2OrLe
vel3OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

text

Oświadczenie, że przeniesienia
między poziomem 1,
poziomem 2 lub poziomem 3
hierarchii wartości godziwej
nie miały miejsca, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Oświadczenie, że w ciągu roku przeniesienia między
poziomem 1, poziomem 2 lub poziomem 3 hierarchii wartości
godziwej własnych instrumentów kapitałowych jednostki nie
miały miejsca.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt c), powszechna
praktyka: MSSF 13 paragraf 93 pkt
e) ppkt (iv)

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTran
sfersBetweenLevel1Level2OrLe
vel3OfFairValueHierarchyLiabili
ties

text

Oświadczenie, że przeniesienia
między poziomem 1,
poziomem 2 lub poziomem 3
hierarchii wartości godziwej
nie miały miejsca, zobowi
ązania

Oświadczenie, że w ciągu roku przeniesienia między
poziomem 1, poziomem 2 lub poziomem 3 hierarchii wartości
godziwej zobowiązań nie miały miejsca.

Powszechna praktyka: MSSF 13
paragraf 93 pkt c), powszechna
praktyka: MSSF 13 paragraf 93 pkt
e) ppkt (iv)

ifrs-full

StatementThatUnadjustedCompa text
rativeInformationHasBeenPrepare
dOnDifferentBasis

Oświadczenie, że nieskorygo
wane informacje porównawcze
zostały przedstawione według
innej zasady.

Oświadczenie, że nieskorygowane informacje porównawcze
w sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione według
innej zasady.

Ujawnianie informacji: MSSF 10
paragraf C6B, ujawnianie
informacji: MSSF 11 paragraf
C13B, ujawnianie informacji: MSR
16 paragraf 80 A, ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 18I,
ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 130I, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf C27
– wejście w życie: 01.01.2021

ifrs-full

StatutoryReserve

Statutowy kapitał rezerwowy

Składnik kapitału własnego odpowiadający rezerwom utwo
rzonym na podstawie wymogów prawnych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

X instant,
credit
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

StatutoryReserveMember

member

Statutowy kapitał rezerwowy
[member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego odpowia
dający rezerwom utworzonym na podstawie wymogów
prawnych.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 108

ifrs-full

StructuredDebtAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Strukturyzowane instrumenty
dłużne, kwota przypadająca na
wartość godziwą aktywów
programu

Kwota, jaką zadłużenie, które zostało ustrukturyzowane tak,
aby spełnić określony cel inwestycyjny, wnosi do wartości
godziwej aktywÓw programu określonych świadczeń. [Zob.:
aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych
świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt
h)

ifrs-full

SubclassificationsOfAssetsLiabili
tiesAndEquitiesAbstract

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

Kwota zobowiązań, które są podporządkowane innym zobo
wiązaniom z tytułu roszczeń.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 55

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbstract

ifrs-full

SubscriptionCirculationRevenue

X duration,
credit

Przychody z nakładu związane
z prenumeratami

Kwota przychodÓw z nakładu związanych z prenumeratami.
[Zob.: przychody; przychody z nakładu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDefer
redTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

PÓźniejsze ujęcie aktywów
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, wartość firmy

Zmniejszenie wartości firmy spowodowane późniejszym
ujęciem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w trakcie okresu wyceny na potrzeby połączenia jednostek.
[Zob.: wartość firmy; aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B67 pkt d) ppkt (iii)

Subklasyfikacje aktywÓw,
zobowiązań i instrumentÓw
kapitałowych [abstract]

Zobowiązania podporządko
wane

Zobowiązania podporządko
wane [abstract]
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

SubsidiariesMember

member

Jednostki zależne [member]

Element ten oznacza jednostki kontrolowane przez inną
jednostkę.

Ujawnianie informacji: MSR 24
paragraf 19 pkt c), ujawnianie
informacji: MSR 27 paragraf 17
pkt b), ujawnianie informacji: MSR
27 paragraf 16 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf B4
pkt a)

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNoncon
trollingInterestsMember

member

Jednostki zależne z istotnymi
udziałami niekontrolującymi
[member]

Element ten oznacza jednostki zależne, które posiadają udziały
niekontrolujące mające istotne znaczenie dla jednostki spra
wozdawczej. [Zob.: jednostki zależne [member]; udziały
niekontrolujące]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 12

ifrs-full

SummaryOfQuantitativeDataA
boutWhatEntityManagesAsCapital

text

Podsumowanie danych
ilościowych dotyczących
składników zarządzanego
kapitału jednostki

Podsumowanie danych ilościowych dotyczących składników
zarządzanego kapitału jednostki

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 135 pkt b)

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataAbou
tEntitysExposureToRisk

text block

SkrÓcone dane ilościowe na
temat ekspozycji jednostki na
ryzyko [text block]

Ujawnienie informacji na temat skrÓconych danych ilościo
wych na temat stopnia narażenia jednostki na ryzyko związane
z instrumentami finansowymi. Ujawnione dane muszą opierać
się na informacjach przekazanych wewnętrznie kluczowemu
personelowi kierowniczemu jednostki np. zarządowi lub
dyrektorowi wykonawczemu jednostki. [Zob.: instrumenty
finansowe, klasa [member]; kluczowy personel kierowniczy
jednostki bądź jej jednostki dominującej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 34 pkt a)

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataAbout
PuttableFinancialInstrumentsClas
sifiedAsEquityInstruments

text

SkrÓcone dane ilościowe na
temat instrumentów z opcją
sprzedaży zakwalifikowanych
jako instrumenty kapitałowe

SkrÓcone dane ilościowe na temat instrumentów z opcją
sprzedaży zakwalifikowanych jako instrumenty kapitałowe.
[Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 136 A pkt a)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

text block

Etykieta dokumentacji

Referencje

Podsumowanie informacji
ilościowych na temat
ekspozycji na ryzyko wyni
kające z umÓw objętych
zakresem MSSF 17 [text
block]

Ujawnienie podsumowujących informacji na temat ekspozycji
jednostki na ryzyko wynikające z umÓw objętych zakresem
MSSF 17.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 125 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021

Etykieta

SummaryQuantitativeInformatio
nAboutExposureToRiskThatAri
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

SupportProvidedToStructuredEnti X duration
tyWithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

Wsparcie udzielone jednostce
strukturyzowanej bez zobowi
ązania umownego

Kwota wsparcia finansowego lub innego rodzaju wsparcia (np.
nabycie aktywÓw jednostki strukturyzowanej lub instru
mentÓw wyemitowanych przez jednostkę strukturyzowaną),
którego jednostka udzieliła jednostce strukturyzowanej,
chociaż nie była do tego zobowiązana na mocy umowy, w tym
pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego. [Zob.: jednostki
zależne [member]; jednostki strukturyzowane niepodlegające
konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 15 pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 12 paragraf 30
pkt a)

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiaryWit X duration
houtHavingContractualObligation
ToDoSo

Wsparcie udzielone jednostce
zależnej przez jednostkę
inwestycyjną lub jej jednostkę
zależną niewynikające ze
zobowiązań umownych

Kwota wsparcia, ktÓrego jednostce zależnej udzieliła
jednostka inwestycyjna lub jej jednostka zależna, chociaż nie
była do tego zobowiązana na mocy umowy. [Zob.: ujawnienie
informacji na temat jednostek inwestycyjnych [text block];
jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19E pkt a)

ifrs-full

SurplusDeficitInPlan

Nadwyżka (niedobór)
w programie

Wartość godziwa wszelkich aktywów programu pomniejszona
o wartość bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świad
czeń. [Zob.: aktywa programu [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 57 pkt a)

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

X instant,
debit

Nadwyżka (niedobór)
w programie [abstract]
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

SwapContractMember

member

Umowa swap [member]

Element ten oznacza pochodny instrument finansowy, ktÓry
polega na wymianie strumieni przepływÓw pieniężnych
pomiędzy stronami umowy przez określony czas. [Zob.:
instrumenty pochodne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X instant,
debit

Aktywa materialne z tytułu
poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych

Kwota aktywÓw z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw
mineralnych ujętych jako aktywa materialne zgodnie z zasa
dami (polityką) rachunkowości jednostki. [Zob.: aktywa
z tytułu poszukiwania i oceny zasobÓw mineralnych [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 25

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

member

Aktywa materialne z tytułu
poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych [mem
ber]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących aktywa materialne z tytułu poszukiwania i oceny
zasobÓw mineralnych. [Zob.: aktywa z tytułu poszukiwania
i oceny zasobÓw mineralnych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 6
paragraf 25

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDeferra member
lAccountBalancesMember

Odroczone salda z regulowanej
działalności związane
z opodatkowaniem [member]

Element ten oznacza klasę odroczonych sald z regulowanej
działalności, które odnoszą się do opodatkowania. [Zob.: klasy
odroczonych sald z regulowanej działalności [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 34

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevio
X duration,
uslyUnrecognisedTaxLossTaxCre credit
ditOrTemporaryDifferenceOfP
riorPeriodUsedToReduceCurren
tTaxExpense

Korzyść podatkowa wyni
kająca z poprzednio nieujętej
straty podatkowej, ulgi podat
kowej lub różnicy przejściowej
poprzedniego okresu służąca
zmniejszeniu bieżącego obci
ążenia podatkowego

Kwota korzyści wynikającej z poprzednio nieujętej straty
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej
poprzedniego okresu, która służy zmniejszeniu bieżącego
obciążenia podatkowego. [Zob.: różnice przejściowe [member];
Nierozliczone straty podatkowe [member]; niewykorzystane
ulgi podatkowe [member]]

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt
e)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TaxBenefitArisingFromPrevio
X duration,
uslyUnrecognisedTaxLossTaxCre credit
ditOrTemporaryDifferenceOfP
riorPeriodUsedToReduceDeferred
TaxExpense

Korzyść podatkowa wyni
kająca z poprzednio nieujętej
straty podatkowej, ulgi podat
kowej lub różnicy przejściowej
poprzedniego okresu służąca
zmniejszeniu obciążenia
z tytułu odroczonego podatku

Kwota korzyści wynikającej z poprzednio nieujętej straty
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej
poprzedniego okresu, która służy zmniejszeniu obciążenia
z tytułu odroczonego podatku. [Zob.: przychÓd (obciążenie)
z tytułu odroczonego podatku; rÓżnice przejściowe [member];
Nierozliczone straty podatkowe [member]; niewykorzystane
ulgi podatkowe [member]]

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt f)

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMember

member

Zobowiązania warunkowe
z tytułu podatkÓw [member];

Element ten oznacza zobowiązanie warunkowe z tytułu
podatkÓw. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member]]

Powszechna praktyka: MSR 37
paragraf 88

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTaxRate

X duration,
debit

Skutek podatkowy zmiany
stawki podatkowej

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy obciążeniem (przycho
dem) podatkowym a iloczynem wyniku finansowego brutto
i stosowanej stawki podatkowej (stosowanych stawek podat
kowych), ktÓra odnosi się do zmian stawki podatkowej. [Zob.:
wynik finansowy brutto]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDeductib X duration,
leInDeterminingTaxableProfitTax debit
Loss

Skutek podatkowy kosztÓw
niepodlegających odliczeniu
podatkowemu w toku usta
lania dochodu do opodatko
wania (straty podatkowej)

Ujawnianie informacji: MSR 12
Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy obciążeniem (przycho
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)
dem) podatkowym a iloczynem wyniku finansowego brutto
i stosowanej stawki podatkowej (stosowanych stawek podat
kowych), ktÓra odnosi się kosztów niepodlegających odli
czeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatko
wania (straty podatkowej). [Zob.: wynik finansowy brutto]

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

Skutek podatkowy stosowania
zagranicznych stawek podat
kowych

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy obciążeniem (przycho
dem) podatkowym a iloczynem wyniku finansowego brutto
i stosowanej stawki podatkowej (stosowanych stawek podat
kowych), ktÓra odnosi się do stosowania zagranicznych
stawek podatkowych. [Zob.: wynik finansowy brutto]

X duration,
debit

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TaxEffectOfImpairmentOfGood
will

X duration,
debit

Skutek podatkowy utraty
wartości w odniesieniu do
wartości firmy

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy obciążeniem (przycho
dem) podatkowym a iloczynem wyniku finansowego brutto
i stosowanej stawki podatkowej (stosowanych stawek podat
kowych), ktÓra odnosi się utraty wartości w odniesieniu do
wartości firmy. [Zob.: wynik finansowy brutto; wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

TaxEffectOfRevenuesExem
ptFromTaxation2011

X duration,
credit

Skutek podatkowy dochodÓw
zwolnionych z opodatkowania

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy obciążeniem (przycho
dem) podatkowym a iloczynem wyniku finansowego brutto
i stosowanej stawki podatkowej (stosowanych stawek podat
kowych), ktÓra odnosi się do dochodów zwolnionych
z opodatkowania. [Zob.: wynik finansowy brutto]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Skutek podatkowy strat podat Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy obciążeniem (przycho
kowych
dem) podatkowym a iloczynem wyniku finansowego brutto
i stosowanej stawki podatkowej (stosowanych stawek podat
kowych), ktÓra odnosi się do strat podatkowych. [Zob.: wynik
finansowy brutto]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplicable
TaxRate

X duration,
debit

Obciążenie podatkowe (przy
chód podatkowy) według
stosowanej stawki podatkowej

Iloczyn wyniku finansowego brutto i stosowanej stawki
podatkowej (stosowanych stawek podatkowych). [Zob.: wynik
finansowy brutto; zastosowana stawka podatkowa]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelatingTo
ChangesInAccountingPoliciesAn
dErrorsIncludedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Obciążenie podatkowe (przy
chód podatkowy) dotyczące
zmian w zasadach rachunko
wości i błędÓw uwzględnio
nych w zysku lub stracie

Kwota obciążenia podatkowego lub przychodu podatkowego
dotyczącego zmian w zasadach rachunkowości i błędÓw,
ktÓre zostały uwzględnione w zysku lub stracie zgodnie
z MSR 8, gdyż nie mogą być rozliczone odrębnie.

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt
h)
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Referencje

TaxExpenseOfDiscontinuedOpera
tionAbstract

Obciążenie podatkowe (przy
chód podatkowy) działalności
zaniechanej [abstract]

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanIncomeTa
xExpense

X duration,
debit

Obciążenie podatkowe inne
niż obciążenie z tytułu
podatku dochodowego

Kwota obciążenia podatkowego bez uwzględnienia obciążenia
z tytułu podatku dochodowego.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGainLos
sOnDiscontinuance

X duration,
debit

Obciążenie podatkowe (przy
chód podatkowy) związane
z zyskiem (stratą) na zanie
chaniu działalności

Obciążenie podatkowe (przychÓd podatkowy) związane
z zyskiem (stratą) na zaniechaniu działalności w przypadku
zaniechania działalności. [Zob.: działalność zaniechana [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt h) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt b) ppkt (iv)

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfitLos
sFromOrdinaryActivitiesOfDis
continuedOperations

X duration,
debit

Obciążenie podatkowe (przy
chód podatkowy) związane
z zyskiem (stratą) ze zwykłej
działalności w ramach działal
ności zaniechanej

Obciążenie podatkowe (przychÓd podatkowy) związane
z zyskiem (stratą) z tytułu zwykłej działalności w ramach
działalności zaniechanej. [Zob.: działalność zaniechana [mem
ber]; zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt h) ppkt (ii),
ujawnianie informacji: MSSF 5
paragraf 33 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

TaxRateEffectFromChangeInTax
Rate

X.XX
duration

Efekt stawki podatkowej
Wpływ stawki podatkowej na uzgodnienie średniej efektywnej
wskutek zmiany stawki podat stawki podatkowej i zastosowanej stawki podatkowej wyni
kający ze zmiany stawki podatkowej. [Zob.: średnia efektywna
kowej
stawka podatkowa; zastosowana stawka podatkowa]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustmentsFor
CurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX
duration

Efekt stawki podatkowej
Wpływ stawki podatkowej na uzgodnienie średniej efektywnej
korekt z tytułu podatku bieżą stawki podatkowej i zastosowanej stawki podatkowej wyni
kający z korekt z tytułu podatku bieżącego za poprzednie
cego za poprzednie okresy
okresy. [Zob.: średnia efektywna stawka podatkowa; zastoso
wana stawka podatkowa; korekty z tytułu podatku bieżącego
za poprzednie okresy]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

X.XX
TaxRateEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTaxablePro duration
fitTaxLoss

Efekt stawki podatkowej
kosztÓw niepodlegających
odliczeniu podatkowemu
w toku ustalania dochodu do
opodatkowania (straty podat
kowej)

Wpływ stawki podatkowej na uzgodnienie średniej efektywnej
stawki podatkowej i zastosowanej stawki podatkowej wyni
kającej z kosztÓw niepodlegających odliczeniu podatkowemu
w toku ustalania dochodu do opodatkowania. [Zob.: średnia
efektywna stawka podatkowa; zastosowana stawka podatkowa]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRates

Efekt stawki podatkowej
stosowania zagranicznych
stawek podatkowych

Wpływ stawki podatkowej na uzgodnienie średniej efektywnej
stawki podatkowej i zastosowanej stawki podatkowej wyni
kający ze stosowania zagranicznych stawek podatkowych.
[Zob.: średnia efektywna stawka podatkowa; zastosowana
stawka podatkowa]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmentOfGo X.XX
odwill
duration

Efekt stawki podatkowej utraty
wartości w odniesieniu do
wartości firmy

Wpływ stawki podatkowej na uzgodnienie średniej efektywnej
stawki podatkowej i zastosowanej stawki podatkowej wyni
kający z utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy.
[Zob.: średnia efektywna stawka podatkowa; zastosowana
stawka podatkowa; wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

TaxRateEffectOfRevenuesExem
ptFromTaxation

X.XX
duration

Efekt stawki podatkowej
dochodÓw zwolnionych
z opodatkowania

Wpływ stawki podatkowej na uzgodnienie średniej efektywnej
stawki podatkowej i zastosowanej stawki podatkowej wyni
kający z dochodÓw, ktÓre są zwolnione z opodatkowania.
[Zob.: średnia efektywna stawka podatkowa; zastosowana
stawka podatkowa]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX
duration

Efekt stawki podatkowej strat
podatkowych

Wpływ stawki podatkowej na uzgodnienie średniej efektywnej
stawki podatkowej i zastosowanej stawki podatkowej wyni
kający ze strat podatkowych. [Zob.: średnia efektywna stawka
podatkowa; zastosowana stawka podatkowa]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

X.XX
duration
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TechnologybasedIntangibleAsset
sMember

member

Wartości niematerialne oparte
na technologii [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
wiących aktywa oparte na technologii. Aktywa takie mogą
obejmować opatentowaną i nieopatentowaną technologię, bazy
danych oraz tajemnice handlowe. [Zob.: wartości niematerialne
inne niż wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAsset
sRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Oparte na technologii wartości
niematerialne ujęte na dzień
przejęcia

Kwota wartości niematerialnych opartych na technologii prze Powszechna praktyka: MSSF 3
jętych w ramach połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia. paragraf B64 pkt i)
[Zob.: wartości niematerialne oparte na technologii [member];
połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

member

RÓżnice przejściowe [mem
ber]

Element ten oznacza rÓżnice między wartością bilansową
składnika aktywów lub zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej oraz jego wartością podatkową. Różnicami
przejściowymi mogą być: a) dodatnie różnice przejściowe;
albo b) ujemne różnice przejściowe. [Zob.: wartość bilansowa
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

ifrs-full

TemporaryDifferencesAssociated
WithInvestmentsInSubsidiaries
BranchesAndAssociatesAndInte
restsInJointVentures

X instant

RÓżnice przejściowe związane
z inwestycjami w jednostkach
zależnych, oddziałach,
jednostkach stowarzyszonych
i z udziałami we wspÓlnych
ustaleniach umownych, na
ktÓre nie utworzono rezerwy
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwesty
cjami w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach
stowarzyszonych i z udziałami we wspÓlnych ustaleniach
umownych, na ktÓre nie utworzono rezerwy z tytułu odro
czonego podatku dochodowego w wyniku spełnienia obu
poniższych warunków: a) jednostka dominująca, inwestor,
wspólnik wspólnego przedsięwzięcia lub wspólnik wspólnego
działania są w stanie kontrolować terminy odwracania różnic
przejściowych oraz b) jest prawdopodobne, że w dającej się
przewidzieć przyszłości nie nastąpi odwrócenie różnic
przejściowych. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member];
jednostki zależne [member]; różnice przejściowe [member];
inwestycje w jednostkach zależnych]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt f)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TemporaryDifferenceUnusedTax
LossesAndUnusedTaxCreditsAxis

axis

RÓżnice przejściowe, nieroz
liczone straty podatkowe
i niewykorzystane ulgi podat
kowe [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnusedTax
LossesAndUnusedTaxCredit
sMember

member

RÓżnice przejściowe, nieroz
liczone straty podatkowe
i niewykorzystane ulgi podat
kowe [member]

Element ten oznacza rÓżnice przejściowe, nierozliczone straty
podatkowe i niewykorzystane ulgi podatkowe. Stanowi on
rÓwnież standardową wartość dla osi „Różnice przejściowe,
nierozliczone straty podatkowe i niewykorzystane ulgi podat
kowe”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.
[Zob.: różnice przejściowe [member]; niewykorzystane ulgi
podatkowe [member]; nierozliczone straty podatkowe [mem
ber]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X duration,
debit

Koszty świadczeń z tytułu
rozwiązania stosunku pracy

Kwota kosztÓw związanych z świadczeniami z tytułu
rozwiązania stosunku pracy. Świadczenia z tytułu rozwiązania
stosunku pracy to świadczenia pracownicze płatne z tytułu
rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w następstwie: a)
decyzji jednostki o rozwiązaniu stosunku pracy z pracow
nikiem przed osiągnięciem przezeń wieku emerytalnego; lub b)
decyzji pracownika o przyjęciu proponowanych świadczeń
w zamian za rozwiązanie stosunku pracy. [Zob.: koszty
świadczeń pracowniczych]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 171

ifrs-full

ThreeYearsBeforeReportingYear
Member

member

Trzy lata przed rokiem spra
wozdawczym [member]

Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca trzy lata przed
końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

TimeandmaterialsContrac
tsMember

member

Umowy rozliczane w oparciu
o zużyty czas i nakłady
[member]

Element ten oznacza zawarte z klientami umowy rozliczane
w oparciu o zużyty czas i nakłady.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt d)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TimingAndReasonForTransferBet text
weenFinancialLiabilitiesAndEqui
tyAttributableToChangeInRedem
ptionProhibition

Opis terminÓw i przyczyn
przeniesienia pomiędzy pozy
cjami zobowiązań finanso
wych oraz kapitału własnego,
które można przypisać zmianie
w zakresie obowiązywania
zakazu wykupu

Opis terminÓw i przyczyn przeniesienia pomiędzy pozycjami
zobowiązań finansowych oraz kapitału własnego, które można
przypisać zmianie w zakresie obowiązywania zakazu wykupu.

Ujawnianie informacji: KIMSF 2
paragraf 13

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOrSer
vicesAxis

axis

Termin przekazania dÓbr lub
usług [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt f)

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOrSer
vicesMember

member

Termin przekazania dÓbr lub
usług [member]

Element ten oznacza wszystkie terminy przekazania dÓbr lub
usług w umowach z klientami. Stanowi on rÓwnież standar
dową wartość dla osi „Termin przekazania dÓbr lub usług”,
jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt f)

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Nazwa początkowo zastoso
wanego MSSF

Nazwa początkowo zastosowanego MSSF. [Zob.: MSSF
[member]]

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 28 pkt a)

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Nazwa nowego MSSF

Nazwa nowego MSSF, ktÓry został już opublikowany, ale nie
wszedł jeszcze w życie.

Przykład: MSR 8 paragraf 31 pkt
a)

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

GÓrna granica przedziału
[member]

Element ten oznacza gÓrną granicę przedziału.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf B6,
ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 120
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d), powszechna
praktyka: MSSF 7 paragraf 7
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobo
wiązania krótkoterminowe

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych.
[Zob.: krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług;
pozostałe zobowiązania krótkoterminowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt k)

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable
sAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables
ToRelatedParties

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania wobec podmiotów
powiązanych

Kwota krÓtkoterminowych zobowiązań wobec podmiotów
powiązanych. [Zob.: podmioty powiązane [member]; zobowi
ązania wobec podmiotów powiązanych]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables
ToTradeSuppliers

X instant,
credit

KrÓtkoterminowe zobowi
ązania z tytułu dostaw i usług

KrÓtkoterminowa kwota płatności należnych dostawcom
z tytułu dÓbr i usług wykorzystywanych w działalności
jednostki. [Zob.: zobowiązania krótkoterminowe; zobowiązania
z tytułu dostaw i usług]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78, przykład: MSR 1
paragraf 70

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vables

X instant,
debit

Należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe należ
ności krótkoterminowe

Kwota krÓtkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych należności krótkoterminowych. [Zob.: należ
ności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług; pozostałe
należności krótkoterminowe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt h), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 78 pkt
b)

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceivab
lesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceivab
lesDueFromRelatedParties

Kwota należności krótkoterminowych od podmiotów powi
ązanych. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
b)

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobo
wiązania krótkoterminowe
[abstract]

X instant,
debit

Należności krótkoterminowe
od podmiotów powiązanych
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Należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe należ
ności krótkoterminowe [abs
tract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X instant,
credit

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobo
wiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań. [Zob.: zobowiązania z tytułu dostaw i usług; inne
zobowiązania]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt k)

ifrs-full

TradeAndOtherPayables

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobo
wiązania ujęte na dzień prze
jęcia

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań przejętych w ramach połączenia jednostek ujęta na
dzień przejęcia. [Zob.: zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania; połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3
paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRela
tedParties

X instant,
credit

Zobowiązania wobec
podmiotów powiązanych

Kwota zobowiązań wobec podmiotów powiązanych. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToTrade
Suppliers

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług

Kwota płatności należna dostawcom dóbr i usług wykorzy
stywanych w działalności jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUndisco
untedCashFlows

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobo
wiązania, niezdyskontowane
przepływy pieniężne

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływÓw pienięż
nych związanych z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałymi zobowiązaniami. [Zob.: zobowiązania
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania]

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D,
przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe należ
ności

Kwota należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności. [Zob.: należności z tytułu dostaw i usług; pozostałe
należności]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 54 pkt h), ujawnianie
informacji: MSR 1 paragraf 78 pkt
b)

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesAb
stract

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobo
wiązania [abstract]
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Należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe należ
ności [abstract]

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TradeAndOtherReceivablesDu
eFromRelatedParties

X instant,
debit

Należności od podmiotów
powiązanych

Kwota należności od podmiotów powiązanych. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Należności z tytułu dostaw
i usług

Kwota należna od zamawiających z tytułu sprzedanych dostaw
i usług.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Należności z tytułu dostaw
i usług [member]

Element ten oznacza należności z tytułu dostaw i usług. [Zob.:
należności z tytułu dostaw i usług]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35H
pkt b) ppkt (iii), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M
pkt b) ppkt (iii), przykład: MSSF 7
paragraf 35N

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMember

member

Kapitałowe papiery
wartościowe z przeznaczeniem
do obrotu [member]

Element ten oznacza instrumenty kapitałowe, ktÓre: a) nabyto
lub zaciągnięto głównie w celu sprzedaży lub odkupienia
w bliskim terminie; lub b) w momencie początkowego ujęcia
stanowią część portfela określonych instrumentów finanso
wych, którymi zarządza się łącznie i dla ktÓrych istnieją
dowody bieżącego faktycznego trybu generowania krótkoter
minowych zysków.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE60,
przykład: MSSF 13 paragraf 94

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Dochody (koszty) z tytułu
obrotu

Kwota przychodÓw (kosztÓw) związanych z obrotem akty
wami i zobowiązaniami.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 85

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbstract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnDebtIn
struments

Kwota dochodÓw (kosztÓw) z tytułu obrotu związanych
z instrumentami dłużnymi. [Zob.: posiadane instrumenty
dłużne; dochody (koszty) z tytułu obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Dochody (koszty) z tytułu
obrotu [abstract]

X duration,
credit

Dochody (koszty) z tytułu
obrotu instrumentami dłuż
nymi
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Kwota dochodÓw (kosztÓw) z tytułu obrotu związanych
z pochodnymi instrumentami finansowymi. [Zob.: instrumenty
pochodne [member]; dochody (koszty) z tytułu obrotu]

Referencje

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

TradingIncomeExpenseOnDeriva
tiveFinancialInstruments

X duration,
credit

Dochody (koszty) z tytułu
obrotu pochodnymi instru
mentami finansowymi

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnEquity
Instruments

X duration,
credit

Kwota dochodÓw (kosztÓw) z tytułu obrotu związanych
Dochody (koszty) z tytułu
obrotu instrumentami kapitało z instrumentami kapitałowymi. [Zob.: posiadane instrumenty
wymi
kapitałowe; dochody (koszty) z tytułu obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnForeig
nExchangeContracts

X duration,
credit

Dochody (koszty) z tytułu
obrotu kontraktami waluto
wymi

Kwota dochodÓw (kosztÓw) z tytułu obrotu związanych
z kontraktami walutowymi. [Zob.: dochody (koszty) z tytułu
obrotu]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Papiery wartościowe z prze
znaczeniem do obrotu [mem
ber]

Element ten oznacza instrumenty finansowe, ktÓre: a) nabyto
lub zaciągnięto głównie w celu sprzedaży lub odkupienia
w bliskim terminie; lub b) w momencie początkowego ujęcia
stanowią część portfela określonych instrumentÓw finanso
wych, ktÓrymi zarządza się łącznie i dla ktÓrych istnieją
dowody bieżącego faktycznego trybu generowania krótkoter
minowych zysków. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa
[member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40B,
przykład: MSSF 7 paragraf 6

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObligations

X instant,
credit

Cena transakcyjna przypisana
do pozostałych zobowiązań do
wykonania świadczenia

Kwota ceny transakcyjnej przypisanej do zobowiązań do
wykonania świadczenia, które pozostały niespełnione (lub
częściowo niespełnione) na koniec okresu sprawozdawczego.
Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie
z oczekiwaniem jednostki – będzie jej przysługiwać w zamian
za przekazanie klientowi przyrzeczonych dÓbr lub usług,
z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osÓb trzecich (na
przykład niektÓrych podatkÓw od sprzedaży). [Zob.: zobo
wiązania do wykonania świadczenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 15
paragraf 120 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Ujawnianie informacji: MSSF 3
paragraf B64 pkt l)

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationAxis

axis

Transakcje ujmowane odrębnie
od nabycia aktywów i przy
jęcia zobowiązań w ramach
połączenia jednostek [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

ifrs-full

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationMember

member

Transakcje ujmowane odrębnie
od nabycia aktywÓw i przy
jęcia zobowiązań w ramach
połączenia jednostek [member]

Element ten oznacza transakcje ujmowane odrębnie od nabycia Ujawnianie informacji: MSSF 3
aktywów i przyjęcia zobowiązań w ramach połączenia jedno paragraf B64 pkt l)
stek. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Tran
sakcje ujmowane odrębnie od nabycia aktywów i przyjęcia
zobowiązań w ramach połączenia jednostek”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: połączenia jednostek
[member]]

ifrs-full

TransferBetweenFinancialLiabili
tiesAndEquityAttributableTo
ChangeInRedemptionProhibition

X duration

Przeniesienie pomiędzy pozy
cjami zobowiązań finanso
wych oraz kapitału własnego
z tytułu zmiany w zakresie
obowiązywania zakazu
wykupu

Kwota przeniesiona pomiędzy pozycjami zobowiązań finan
sowych oraz kapitału własnego, którą można przypisać
zmianie w zakresie obowiązywania zakazu wykupu.

Ujawnianie informacji: KIMSF 2
paragraf 13

ifrs-full

TransferFromInvestmentProperty
UnderConstructionOrDevelop
mentInvestmentProperty

X duration,
debit

Przeniesienie z nieruchomości
inwestycyjnej w trakcie
budowy lub dostosowywania,
nieruchomość inwestycyjna

Kwota przeniesiona z nieruchomości inwestycyjnej w trakcie
budowy lub dostosowywania do ukończonej nieruchomości
inwestycyjnej. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Powszechna praktyka: MSR 40
paragraf 76, powszechna praktyka:
MSR 40 paragraf 79 pkt d)

ifrs-full

TransferFromToInventoriesAn
dOwnerOccupiedPropertyInves
tmentProperty

X duration,
debit

Przeniesienie z (do) zapasÓw
oraz nieruchomości zajmowa
nych przez właściciela, nieru
chomości inwestycyjne

Kwota przeniesiona z (do) zapasÓw oraz nieruchomości
zajmowanych przez właściciela do (z) nieruchomości inwe
stycyjnych. [Zob.: zapasy; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 76 pkt f), ujawnianie
informacji: MSR 40 paragraf 79
pkt d) ppkt (vii)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

TransfersFromToOtherRetiremen
tBenefitPlans

X duration,
credit

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu aktywÓw netto dostępnych
Przeniesienie z (do) innych
programÓw świadczeń emery na potrzeby realizacji świadczeń wynikających z przeniesienia
z (do) innych programÓw świadczeń emerytalnych. [Zob.:
talnych
aktywa (zobowiązania) programu świadczeń]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValu
eHierarchyAssets

X duration,
debit

Przeniesienia na poziom 3
hierarchii wartości godziwej,
aktywa

Kwota przeniesień aktywów na poziom 3 hierarchii wartości
godziwej. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValu
eHierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
credit

Przeniesienia na poziom 3
wartości godziwej, własne
instrumenty kapitałowe jedno
stki

Kwota przeniesień własnych instrumentÓw kapitałowych
jednostki na poziom 3 hierarchii wartości godziwej. [Zob.:
własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]; poziom 3
hierarchii wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValu
eHierarchyLiabilities

X duration,
credit

Przeniesienia na poziom 3
hierarchii wartości godziwej,
zobowiązania

Kwota przeniesień aktywów na poziom 3 hierarchii wartości
godziwej. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGainLos
sWithinEquity

X duration

Przeniesienia skumulowanych
zyskÓw (strat) w obrębie
kapitału własnego, gdy zmiany
ryzyka kredytowego zobowi
ązania są prezentowane
w innych całkowitych docho
dach

Kwota przeniesień w obrębie kapitału własnego skumulowa Ujawnianie informacji: MSSF 7
nych zysków (strat) z tytułu zobowiązań finansowych wyzna paragraf 10 pkt c)
czonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy, w odniesieniu do ktÓrych prezentowane są skutki
zmian ryzyka kredytowego tego zobowiązania w innych
całkowitych dochodach. [Zob.: zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy]

Ujawnianie informacji: MSR 26
paragraf 35 pkt b) ppkt (x)
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TransfersOfResearchAndDevelop X duration
mentFromEntityRelatedPartyTran
sactions

Transfery prac badawczych
Kwota transferÓw prac badawczych i rozwojowych z jedno
i rozwojowych z jednostki,
stki w ramach transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.:
transakcje z podmiotem powi podmioty powiązane [member]]
ązanym

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt e)

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDevelop
mentToEntityRelatedPartyTran
sactions

X duration

Transfery prac badawczych
Kwota transferÓw prac badawczych i rozwojowych do
i rozwojowych do jednostki,
jednostki w ramach transakcji z podmiotem powiązanym.
transakcje z podmiotem powi [Zob.: podmioty powiązane [member]]
ązanym

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt e)

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAssets

X duration

Przeniesienia z poziomu 1 na
poziom 2 hierarchii wartości
godziwej, aktywa posiadane na
koniec okresu sprawozdaw
czego

Kwota przeniesień aktywów posiadanych na koniec okresu
sprawozdawczego z poziomu 1 na poziom 2 hierarchii
wartości godziwej. [Zob.: poziom 1 hierarchii wartości
godziwej [member]; poziom 2 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Przeniesienia z poziomu 1 na
poziom 2 hierarchii wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki posiadane
na koniec okresu sprawoz
dawczego

Kwota przeniesień własnych instrumentów kapitałowych
jednostki posiadanych na koniec okresu sprawozdawczego
z poziomu 1 na poziom 2 hierarchii wartości godziwej. [Zob.:
własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]; poziom 1
hierarchii wartości godziwej [member]; poziom 2 hierarchii
wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyLiabili
ties

X duration

Przeniesienia z poziomu 1 na
poziom 2 hierarchii wartości
godziwej, zobowiązania posia
dane na koniec okresu spra
wozdawczego

Kwota przeniesień zobowiązań posiadanych na koniec okresu
sprawozdawczego z poziomu 1 na poziom 2 hierarchii
wartości godziwej. [Zob.: poziom 1 hierarchii wartości
godziwej [member]; poziom 2 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)
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Typ i atrybuty
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAssets

X duration

Przeniesienia z poziomu 2 na
poziom 1 hierarchii wartości
godziwej, aktywa posiadane na
koniec okresu sprawozdaw
czego

Kwota przeniesień aktywów posiadanych na koniec okresu
sprawozdawczego z poziomu 2 na poziom 1 hierarchii
wartości godziwej. [Zob.: poziom 1 hierarchii wartości
godziwej [member]; poziom 2 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Przeniesienia z poziomu 2 na
poziom 1 hierarchii wartości
godziwej, własne instrumenty
kapitałowe jednostki posiadane
na koniec okresu sprawoz
dawczego

Kwota przeniesień własnych instrumentów kapitałowych
jednostki posiadanych na koniec okresu sprawozdawczego
z poziomu 2 na poziom 1 hierarchii wartości godziwej. [Zob.:
własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]; poziom 1
hierarchii wartości godziwej [member]; poziom 2 hierarchii
wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyLiabili
ties

X duration

Przeniesienia z poziomu 2 na
poziom 1 hierarchii wartości
godziwej, zobowiązania posia
dane na koniec okresu spra
wozdawczego

Kwota przeniesień zobowiązań posiadanych na koniec okresu
sprawozdawczego z poziomu 2 na poziom 1 hierarchii
wartości godziwej. [Zob.: poziom 1 hierarchii wartości
godziwej [member]; poziom 2 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt c)

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairValu X duration,
eHierarchyAssets
credit

Przeniesienia z poziomu 3
hierarchii wartości godziwej,
aktywa

Kwota przeniesień aktywów z poziomu 3 hierarchii wartości
godziwej. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairValu X duration,
eHierarchyEntitysOwnEquityIn
debit
struments

Przeniesienia z poziomu 3
hierarchii wartości godziwej,
własne instrumenty kapitałowe
jednostki

Kwota przeniesień własnych instrumentów kapitałowych
jednostki z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej. [Zob.:
własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]; poziom 3
hierarchii wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)
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Etykieta dokumentacji
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Przeniesienia z poziomu 3
hierarchii wartości godziwej,
zobowiązania

Kwota przeniesień zobowiązań z poziomu 3 hierarchii wartości
godziwej. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt e) ppkt (iv)

Etykieta

TransfersOutOfLevel3OfFairValu X duration,
eHierarchyLiabilities
debit

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgreemen
tsFromEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Transfery z jednostki na
podstawie umÓw o finansowa
niu, transakcje z podmiotem
powiązanym

Kwota transferÓw z jednostki na podstawie umÓw o finanso Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt g)
waniu w ramach transakcji z podmiotem powiązanym, łącznie
z pożyczkami i wnoszonymi na poczet kapitału wkładami
w środkach pieniężnych lub wkładami niepieniężnymi. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgreemen
tsToEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Transfery do jednostki na
podstawie umÓw o finansowa
niu, transakcje z podmiotem
powiązanym

Kwota transferÓw do jednostki na podstawie umÓw o finan Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt g)
sowaniu w ramach transakcji z podmiotem powiązanym,
łącznie z pożyczkami i wnoszonymi na poczet kapitału wkła
dami w środkach pieniężnych lub wkładami niepieniężnymi.
[Zob.: podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgreemen
tsFromEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Transfery z jednostki na
podstawie umÓw licencyj
nych, transakcje z podmiotem
powiązanym

Kwota transferÓw z jednostki na podstawie umÓw licencyj
nych w ramach transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgreemen
tsToEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Transfery do jednostki na
podstawie umÓw licencyj
nych, transakcje z podmiotem
powiązanym

Kwota transferÓw do jednostki na podstawie umÓw licencyj Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt f)
nych w ramach transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.:
podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Koszty transportu

Kwota kosztÓw wynikających z usług w zakresie transportu.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Koszty podrÓży

Kwota kosztÓw z tytułu podrÓży.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

Przykład: MSR 24 paragraf 21 pkt f)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TreasuryShares

X instant,
debit

Udziały/akcje własne

Własne instrumenty kapitałowe posiadane przez jednostkę lub
innych członków skonsolidowanej grupy.

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
e), ujawnianie informacji: MSR 32
paragraf 34

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Udziały/akcje własne [mem
ber]

Element ten oznacza własne instrumenty kapitałowe posiadane
przez jednostkę lub innych członków skonsolidowanej grupy.

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 106

ifrs-full

TwelvemonthExpectedCreditLos
sesMember

member

12-miesięczne oczekiwane
straty kredytowe [member]

Element ten oznacza część oczekiwanych strat kredytowych
w całym okresie życia, która reprezentuje oczekiwane straty
kredytowe wynikające ze zdarzeń niewykonania zobowiązania
w ramach instrumentu finansowego, ktÓre są możliwe w ciągu
12 miesięcy po dniu sprawozdawczym. [Zob.: rodzaj wyceny
oczekiwanych strat kredytowych [member]; oczekiwane straty
kredytowe w całym okresie życia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H pkt a), ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M
pkt a)

ifrs-full

TwoYearsBeforeReportingYear
Member

member

Dwa lata przed rokiem spra
wozdawczym [member]

Element ten oznacza rok, ktÓry dobiegł końca dwa lata przed
końcem roku sprawozdawczego.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpected
CreditLossesAxis

axis

Rodzaj wyceny oczekiwanych
strat kredytowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpected
CreditLossesMember

member

Rodzaj wyceny oczekiwanych
strat kredytowych [member]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje wyceny oczekiwanych
strat kredytowych. Oczekiwane straty kredytowe oznaczają
średnią ważoną strat kredytowych z odpowiednimi ryzykami
niewykonania zobowiązania występującymi jako wagi.
Element ten stanowi również standardową wartość dla osi
„Rodzaj wyceny oczekiwanych strat kredytowych”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 35M
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TypesOfContractsAxis

axis

Rodzaje umÓw [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt d), przykład: MSSF 17 paragraf
96 pkt a) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Rodzaje umÓw [member]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje umÓw zawartych
z klientami. Element ten stanowi rÓwnież standardową
wartość dla osi „Rodzaje umów”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt d), przykład: MSSF 17 paragraf
96 pkt a) – wejście w życie:
01.01.2021

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Rodzaje klientÓw [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt c)

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Rodzaje klientÓw [member]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje klientÓw. Element ten
stanowi rÓwnież standardową wartość dla osi „Rodzaje
klientów”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 15 paragraf B89
pkt c)

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Rodzaje aktywÓw finanso
wych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B52, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf B51

ifrs-full

TypesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Rodzaje zobowiązań finanso
wych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf B52, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf B51

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Rodzaje zabezpieczeń [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 A, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24B,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 22 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TypesOfHedgesMember

member

Zabezpieczenia [member]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje zabezpieczeń. Element
ten stanowi również standardową wartość dla osi „Rodzaje
zabezpieczeń”, jeżeli żaden inny element nie jest
wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24 A, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 24B,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 24C, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 22 –
data wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Rodzaje instrumentu [member]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje instrumentÓw finan
sowych. Stanowi on rÓwnież standardową wartość dla osi
„Utrzymane zaangażowanie w aktywach finansowych
wyłączonych z bilansu według rodzaju instrumentu”, jeżeli
żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 7 paragraf B33

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsAxis

axis

Rodzaje umÓw ubezpiecze
niowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Powszechna praktyka: MSSF 4
Ujawnianie informacji – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Rodzaje stÓp procentowych
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 39

ifrs-full

TypesOfInvestmentPropertyAxis

axis

Rodzaje nieruchomości inwe
stycyjnych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

TypesOfRateregulatedActivitie
sAxis

axis

Rodzaje działalności objętej
regulacją cen [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 30, ujawnianie informacji:
MSSF 14 paragraf 33

02019R0815 — PL — 01.01.2020 — 001.001 — 1023

ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

TypesOfRisksAxis

axis

Rodzaje ryzyka [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 33,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 34, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 21C

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Ryzyko [member]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje ryzyka. Element ten
Ujawnianie informacji: MSSF 17
stanowi rÓwnież standardową wartość dla osi „Rodzaje ryzy paragraf 124 – wejście w życie:
01.01.2021, ujawnianie informacji:
ka”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.
MSSF 17 paragraf 125 – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 127
– wejście w życie: 01.01.2021,
ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 128 pkt a) – wejście
w życie: 01.01.2021, ujawnianie
informacji: MSSF 7 paragraf 33,
ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 34, ujawnianie informacji:
MSSF 7 paragraf 21C

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymentAr
rangementsAxis

axis

Typ umÓw dotyczących płat
ności w formie akcji [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45

ifrs-full

TypesOfTransferMember

member

Rodzaje przeniesienia [mem
ber]

Element ten oznacza wszystkie rodzaje przeniesień instru
mentów finansowych. Stanowi on również standardową
wartość dla osi „Utrzymane zaangażowanie w aktywach
finansowych wyłączonych z bilansu według rodzaju przenie
sienia”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Przykład: MSSF 7 paragraf B33
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

UMTSLicencesMember

member

Licencje UMTS [member]

Element ten oznacza licencje Uniwersalnego Systemu Teleko Powszechna praktyka: MSR 38
munikacji Ruchomej. [Zob.: licencje i franchising]
paragraf 119

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Nieprzypisane kwoty [mem
ber]

Element ten oznacza pozycje nieprzypisane do segmentÓw
operacyjnych.

Przykład: MSSF 8 paragraf IG4,
przykład: MSSF 8 paragraf 28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Nieprzypisana wartość firmy

Kwota wartości firmy przejętej w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, która nie została przypisana do ośrodka
wypracowującego środki pieniężne (zespołu ośrodków). [Zob.:
wartość firmy; ośrodki wypracowujące środki pieniężne
[member]; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36
paragraf 133

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntitie
sAxis

axis

Jednostki strukturyzowane
niepodlegające konsolidacji
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt e)

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEnti
tyAxis

axis

Jednostki strukturyzowane
niepodlegające konsolidacji
kontrolowane przez jednostkę
inwestycyjną [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19F

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntity
Member

member

Jednostki strukturyzowane
niepodlegające konsolidacji
kontrolowane przez jednostkę
inwestycyjną [member]

Element ten oznacza jednostki strukturyzowane niepodlegające
konsolidacji kontrolowane przez jednostkę inwestycyjną.
Stanowi on również standardową wartość dla osi „Jednostki
strukturyzowane niepodlegające konsolidacji kontrolowane
przez jednostkę inwestycyjną”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany. [Zob.: ujawnienie informacji na temat
jednostek inwestycyjnych [text block]; jednostki strukturyzo
wane niepodlegające konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19F
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

UnconsolidatedStructuredEntities
Member

member

Jednostki strukturyzowane
niepodlegające konsolidacji
[member]

Element ten oznacza jednostki strukturyzowane niepodlegające
konsolidacji. Jednostka strukturyzowana jest jednostką, która
jest zorganizowana w taki sposÓb, że prawa głosu lub
uprawnienia o podobnym charakterze nie są najważniejszym
czynnikiem decydującym o sprawowaniu w niej kontroli, np.
kiedy prawa głosu dotyczą tylko zadań administracyjnych,
a odpowiednimi działaniami zarządza się na podstawie umów.
[Zob.: skonsolidowane [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf B4 pkt e)

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesAxis

axis

Nieskonsolidowane jednostki
zależne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19B

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesCon
trolledBySubsidiariesOfInves
tmentEntityMember

member

Nieskonsolidowane jednostki
zależne kontrolowane przez
jednostki zależne jednostki
inwestycyjnej [member]

Element ten oznacza nieskonsolidowane jednostki zależne
kontrolowane przez jednostki zależne jednostki inwestycyjnej.
[Zob.: ujawnienie informacji na temat jednostek inwestycyj
nych [text block]; jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19C

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries
Member

member

Nieskonsolidowane jednostki
zależne [member]

Element ten oznacza nieskonsolidowane jednostki zależne.
[Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19B

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesTha
tInvestmentEntityControlsDirect
lyMember

member

Nieskonsolidowane jednostki
zależne bezpośrednio kontro
lowane przez jednostkę inwe
stycyjną [member]

Element ten oznacza nieskonsolidowane jednostki zależne
bezpośrednio kontrolowane przez jednostkę inwestycyjną.
[Zob.: ujawnienie informacji na temat jednostek inwestycyj
nych [text block]; jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 19B
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

UndatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Bezterminowe zobowiązania
podporządkowane

Kwota zobowiązań podporządkowanych, które nie posiadają
określonego terminu spłaty. [Zob.: zobowiązania podporz
ądkowane]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRequi
redToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssets

X instant,
credit

Niezdyskontowane wypływy
środków pieniężnych wyma
ganych do odkupienia
wyłączonych aktywów finan
sowych

Niezdyskontowane wypływy środków pieniężnych, które
byłyby lub mogłyby być wymagane do odkupienia wyłączo
nych aktywów finansowych (na przykład cena wykonania
w umowie opcji). [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 42E pkt d)

ifrs-full

UndiscountedExpectedCreditLos
sesAtInitialRecognitionOnPurcha
sedOrOriginatedCreditimpairedFi
nancialAssetsInitiallyRecognised

X duration,
credit

Niezdyskontowane oczeki
wane straty kredytowe
w momencie początkowego
ujęcia z tytułu początkowo
ujętych aktywów finansowych,
które zostały zakupione lub
utworzone jako aktywa finan
sowe dotknięte utratą wartości

Kwota niezdyskontowanych oczekiwanych strat kredytowych
w momencie początkowego ujęcia z tytułu aktywÓw finan
sowych, ktÓre zostały początkowo ujęte w trakcie okresu
sprawozdawczego jako zakupione lub utworzone aktywa
finansowe dotknięte utratą wartości.

Ujawnianie informacji: MSSF 7
paragraf 35H pkt c)

ifrs-full

UndiscountedFinanceLeasePay
mentsToBeReceived

X instant,
debit

Niezdyskontowane opłaty
z tytułu leasingu finansowego,
ktÓre mają być otrzymane

Kwota niezdyskontowanych opłat z tytułu leasingu finanso
wego, ktÓre mają być otrzymane. Leasing finansowy jest to
umowa leasingu, na mocy której następuje przeniesienie
zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków wynikaj
ących z posiadania bazowego składnika aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94

ifrs-full

UndiscountedOperatingLeasePay
mentsToBeReceived

X instant,
debit

Niezdyskontowane opłaty
z tytułu leasingu operacyj
nego” ktÓre mają być otrzy
mane

Kwota niezdyskontowanych opłat z tytułu leasingu operacyj
nego” ktÓre mają być otrzymane. Leasing operacyjny jest to
umowa leasingu, na mocy której nie następuje przeniesienie
zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków wynikaj
ących z posiadania bazowego składnika aktywÓw.

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 97
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

UndrawnBorrowingFacilities

X instant,
credit

Niewykorzystane limity
kredytÓw i pożyczek

Kwota niewykorzystanych limitÓw kredytÓw i pożyczek,
ktÓre mogą być dostępne na potrzeby przyszłej działalności
operacyjnej oraz regulowania zobowiązań umownych. [Zob.:
zobowiązania kapitałowe]

Przykład: MSR 7 paragraf 50 pkt a)

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRelatin
gToFinanceLeasePaymentsRecei
vable

X instant,
credit

Niezrealizowane dochody
finansowe odnoszące się do
należnych opłat wynikających
z umowy leasingu finanso
wego

Kwota niezrealizowanych dochodÓw finansowych odnosz
ących się do należnych opłat wynikających z umowy leasingu
finansowego. Leasing finansowy jest to umowa leasingu, na
mocy ktÓrej następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka
i wszystkich pożytków wynikających z posiadania bazowego
składnika aktywÓw. [Zob.: przychody finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 16
paragraf 94

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Niezrealizowane składki

Kwota zobowiązania z tytułu przypisanych składek z tytułu
umÓw ubezpieczeniowych, ktÓrych jeszcze nie zarobiono.
[Zob.: rodzaje umÓw ubezpieczeniowych [member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG22
pkt a) – data wygaśnięcia:
01.01.2021, przykład: MSSF 4
paragraf 37 pkt b) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Nieobserwowalne dane
wejściowe [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d), powszechna
praktyka: MSSF 13 paragraf 93 pkt h)

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Nieobserwowalne dane
wejściowe [member]

Element ten oznacza wszystkie nieobserwowalne dane
wejściowe. Stanowi on również standardową wartość dla osi
„Nieobserwowalne dane wejściowe”, jeżeli żaden inny element
nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d), powszechna
praktyka: MSSF 13 paragraf 93 pkt h)

ifrs-full

UnratedCreditExposures

X instant

Nieocenione ekspozycje
kredytowe

Przykład: MSSF 7 paragraf IG24
Kwota ekspozycji kredytowej, ktÓra nie została oceniona
przez agencje ratingu zewnętrznego. [Zob.: ekspozycja kredy pkt c) – data wygaśnięcia:
towa]
01.01.2021, przykład: MSSF 7
paragraf 36 pkt c) – data
wygaśnięcia: 01.01.2021
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

member

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Niezrealizowane zyski z tytułu
rÓżnic kursowych [member]

Element ten oznacza zyski (straty) wynikające ze zmian kursu
wymiany walut, ktÓre nie zostały jeszcze zrealizowane.

Referencje

UnrealisedForeignExchangeGain
sLossesMember

Powszechna praktyka: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesOfAs X duration,
sociates
debit

Nieujęty udział w stratach
jednostek stowarzyszonych

Kwota nieujętego udziału w stratach jednostek stowarzyszo
Ujawnianie informacji: MSSF 12
nych, jeżeli jednostka przestała ujmować swój udział w stra paragraf 22 pkt c)
tach, stosując metodę praw własności. [Zob.: jednostki stowa
rzyszone [member]]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesOfJo
intVentures

X duration,
debit

Nieujęty udział w stratach
wspÓlnych przedsięwzięć

Kwota nieujętego udziału w stratach wspÓlnych przedsięw
zięć, jeżeli jednostka przestała ujmować swój udział w stra
tach, stosując metodę praw własności. [Zob.: wspólne przed
sięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12
paragraf 22 pkt c)

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Otrzymane niezabezpieczone
pożyczki bankowe

Kwota pożyczek otrzymanych od banków, które nie zostały
zabezpieczone. [Zob.: otrzymane kredyty i pożyczki]

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

UnusedProvisionReversedOther
Provisions

X duration,
debit

Niewykorzystane rezerwy
rozwiązane, inne rezerwy

Kwota rozwiązana z tytułu niewykorzystanych innych rezerw.
[Zob.: inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37
paragraf 84 pkt d)

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhichNo
DeferredTaxAssetRecognised

X instant

Niewykorzystane ulgi podat
kowe, w związku z ktÓrymi
nie ujęto składnika aktywów
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Kwota niewykorzystanych ulg podatkowych, w związku
z ktÓrymi nie ujęto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
składnika aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego. [Zob.: niewykorzystane ulgi podatkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt e)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

UnusedTaxCreditsMember

member

Niewykorzystane ulgi podat
kowe [member]

Element ten oznacza otrzymane ulgi podatkowe, ktÓre zostały
przeniesione do wykorzystania w odniesieniu do przyszłego
dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

ifrs-full

UnusedTaxLossesForWhichNo
DeferredTaxAssetRecognised

X instant

Nierozliczone straty podat
kowe, w związku z ktÓrymi
nie ujęto składnika aktywów
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Kwota nierozliczonych strat podatkowych, w związku
z ktÓrymi nie ujęto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
składnika aktywÓw z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego. [Zob.: nierozliczone straty podatkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt e)

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

Nierozliczone straty podat
kowe [member]

Element ten oznacza poniesione straty podatkowe, ktÓre
zostały przeniesione do wykorzystania w odniesieniu do
przyszłego dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Ujawnianie informacji: MSR 12
paragraf 81 pkt g)

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeBiologicalAssetsAtCost

DUR

Okres użytkowania wyceniany
jako okres czasu, aktywa
biologiczne, w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia

Okres użytkowania wyceniany jako okres czasu, stosowany
w odniesieniu do aktywÓw biologicznych. [Zob.: aktywa
biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt e)

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

DUR

Okres użytkowania wyceniany
jako okres czasu wartości
niematerialne inne niż wartość
firmy

Okres użytkowania wyceniany jako okres czasu stosowany
w odniesieniu do wartości niematerialnych innych niż wartość
firmy. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt a)

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeInvestmentPropertyCos
tModel

DUR

Okres użytkowania wyceniany
jako okres czasu nierucho
mości inwestycyjne, model
oparty na cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia

Okres użytkowania wyceniany jako okres czasu, stosowany
w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych. [Zob.:
nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40
paragraf 79 pkt b)

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimePropertyPlantAndEquipment

DUR

Okres użytkowania wyceniany
jako okres czasu, rzeczowe
aktywa trwałe

Okres użytkowania wyceniany jako okres czasu, stosowany
w odniesieniu do rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt c)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsBiologica
lAssetsAtCost

X.XX
duration

Okres użytkowania wyceniany
w jednostkach produkcyjnych
lub innych podobnych
jednostkach, aktywa biolo
giczne, w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia

Okres użytkowania wyceniany w jednostkach produkcyjnych
lub innych podobnych jednostkach, stosowany w odniesieniu
do aktywÓw biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41
paragraf 54 pkt e)

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsIntangib
leAssetsOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Okres użytkowania wyceniany
w jednostkach produkcyjnych
lub innych podobnych
jednostkach, wartości niemate
rialne inne niż wartość firmy

Okres użytkowania wyceniany w jednostkach produkcyjnych
lub innych podobnych jednostkach, stosowany w odniesieniu
do wartości niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.:
wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38
paragraf 118 pkt a)

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsProperty
PlantAndEquipment

X.XX
duration

Okres użytkowania wyceniany
w jednostkach produkcyjnych
lub innych podobnych
jednostkach, rzeczowe aktywa
trwałe

Okres użytkowania wyceniany w jednostkach produkcyjnych
lub innych podobnych jednostkach, stosowany w odniesieniu
do rzeczowych aktywÓw trwałych. [Zob.: rzeczowe aktywa
trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16
paragraf 73 pkt c)

ifrs-full

UtilisationAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration,
debit

Wykorzystanie, konto rezerw
na straty kredytowe aktywÓw
finansowych

Zmniejszenie konta rezerw na straty kredytowe aktywÓw
finansowych wskutek wykorzystania rezerw. [Zob.: konto
rezerw na straty kredytowe aktywÓw finansowych]

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 16 – data wygaśnięcia:
01.01.2021

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Koszty mediÓw

Kwota kosztÓw wynikających z zakupionych mediÓw.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Techniki wyceny [member]

Element ten oznacza techniki wyceny wykorzystywane przez
jednostkę dla ustalenia wartości godziwej. Stanowi on również
standardową wartość dla osi „Techniki wyceny wykorzysty
wane dla ustalenia wartości godziwej”, jeżeli żaden inny
element nie jest wykorzystywany. [Zob.: w wartości godziwej
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ValuationTechniquesUsedInFair
ValueMeasurementAxis

axis

Techniki wyceny wykorzysty
wane dla ustalania wartości
godziwej [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 13
paragraf 93 pkt d)

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Zobowiązania z tytułu podatku
od wartości dodanej

Kwota zobowiązań z tytułu podatku od wartości dodanej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Należności z tytułu podatku
od wartości dodanej

Kwota należności z tytułu podatku od wartości dodanej.

Powszechna praktyka: MSR 1
paragraf 78 pkt b)

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Wartość narażona na ryzyko

Wycena narażenia na potencjalną stratę wynikającą z przy
szłych zmian rynkowych, oparta na określonym przedziale
ufności i horyzoncie wyceny.

Powszechna praktyka: MSSF 7
paragraf 41

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredMember

member

Wartość przejętych przedsięw Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stano
zięć [member]
wiących różnicę pomiędzy a) wartością godziwą nabytych
umownych praw ubezpieczeniowych i zobowiązań ubezpie
czeniowych przyjętych w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych; oraz b) kwotą zobowiązań wycenionych
zgodnie z zasadami rachunkowości ubezpieczyciela stosowa
nymi do umów ubezpieczenia, które wystawia. [Zob.:
połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSR 38
paragraf 119

ifrs-full

Vehicles

X instant,
debit

Pojazdy

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

Kwota rzeczowych aktywÓw trwałych stanowiących pojazdy
wykorzystywane w działalności jednostki, w szczegÓlności
uwzględniając samoloty, pojazdy mechaniczne i statki. [Zob.:
rzeczowe aktywa trwałe]
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

VehiclesAbstract

Pojazdy [abstract]

ifrs-full

VehiclesMember

member

Pojazdy [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących pojazdy wykorzystywane w działalności jedno
stki, w szczegÓlności uwzględniając samoloty, pojazdy
mechaniczne i statki. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16
paragraf 37

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccountin
gPolicyAxis

axis

Dobrowolne zmiany zasad
(polityki) rachunkowości
[axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccountin
gPolicyMember

member

Dobrowolne zmiany zasad
(polityki) rachunkowości
[member]

Element ten oznacza zmiany zasad (polityki) rachunkowości,
dzięki którym sprawozdanie finansowe prezentuje wiarygodne
i bardziej adekwatne informacje na temat wpływu transakcji,
innych zdarzeń lub warunków na sytuację finansową, wynik
finansowy lub przepływy pieniężne jednostki. Wcześniejszego
zastosowania postanowień MSSF nie uznaje się za dobrowolną
zmianę zasad (polityki) rachunkowości. Element ten stanowi
również standardową wartość dla osi „Dobrowolne zmiany
zasad (polityki) rachunkowości”, jeżeli żaden inny element nie
jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 8
paragraf 29

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Wynagrodzenia

Klasa kosztÓw świadczeń pracowniczych, które stanowią
wynagrodzenia. [Zob.: koszty świadczeń pracowniczych]

Powszechna praktyka: MSR 19
paragraf 9

ifrs-full

WarrantyContingentLiability
Member

member

Zobowiązanie warunkowe
z tytułu gwarancji [member]

Element ten oznacza zobowiązanie warunkowe z tytułu
szacowanych kosztÓw usunięcia wad na podstawie gwarancji
na sprzedane produkty. [Zob.: zobowiązania warunkowe
[member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 88
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▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

ifrs-full

WarrantyProvision

X instant,
credit

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

member

ifrs-full

WeightedAverageCostOfCapital
MeasurementInputMember

member

ifrs-full

ifrs-full

Etykieta

Rezerwa na gwarancje

Etykieta dokumentacji

Referencje

Kwota rezerwy na szacowane koszty usunięcia wad na
podstawie gwarancji na sprzedane produkty. [Zob.: rezerwy]

Przykład: MSR 37, przykład 1
Gwarancje, przykład: MSR 37
paragraf 87

Rezerwa na gwarancje [mem
ber]

Element ten oznacza rezerwę na szacowane koszty usunięcia
wad na podstawie gwarancji na sprzedane produkty. [Zob.:
inne rezerwy [member]]

Przykład: MSR 37 paragraf 87,
przykład: MSR 37, przykład 1
Gwarancje

Średni ważony koszt kapitału,
dane wejściowe z wyceny
[member]

Element ten oznacza średni ważony koszt kapitału wykorzy
stywany jako dane wejściowe z wyceny.

Przykład: MSSF 13 paragraf 93 pkt
d), przykład: MSSF 13 paragraf
IE63

WeightedAverageDurationOfDefi DUR
nedBenefitObligation2019

Średni ważony okres obowi
ązywania zobowiązania
z tytułu określonych świad
czeń

Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń. [Zob.: średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 19
paragraf 147 pkt c)

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExerci
sableInSharebasedPaymentArran
gement2019

Średnia ważona cena wyko
nania innych instrumentów
kapitałowych możliwych do
wykonania w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Średnia ważona cena wykonania innych instrumentÓw kapi
tałowych (tj. innych niż opcje na akcje) możliwych do
wykonania w ramach umowy dotyczącej płatności w formie
akcji. [Zob.: średnia ważona [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 2
paragraf 45

Rezerwa na gwarancje [abs
tract]
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Typ i atrybuty
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Etykieta dokumentacji

Etykieta

Referencje

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExercise
dOrVestedInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX
duration

Średnia ważona cena wyko
nania innych instrumentów
kapitałowych, które wykonano
lub do których uprawnienia
nabyto w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Średnia ważona cena wykonania innych instrumentów kapita Powszechna praktyka: MSSF 2
łowych (tj. innych niż opcje na akcje), które wykonano lub do paragraf 45
których uprawnienia nabyto w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji. [Zob.: średnia ważona [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExpire
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Średnia ważona cena wyko
nania innych instrumentów
kapitałowych wygasłych
w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji

Średnia
łowych
umowy
ważona

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsForfeite
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Średnia ważona cena wyko
nania innych instrumentów
kapitałowych umorzonych
w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji

Średnia ważona cena wykonania innych instrumentÓw kapi
tałowych (tj. innych niż opcje na akcje) umorzonych w ramach
umowy dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.: średnia
ważona [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Średnia ważona cena wyko
nania innych instrumentów
kapitałowych przyznanych
w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji

Średnia ważona cena wykonania innych instrumentów kapita Powszechna praktyka: MSSF 2
łowych (tj. innych niż opcje na akcje) przyznanych w ramach paragraf 45
umowy dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.: średnia
ważona [member]]

ważona cena wykonania innych instrumentów kapita Powszechna praktyka: MSSF 2
(tj. innych niż opcje na akcje) wygasłych w ramach
paragraf 45
dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.: średnia
[member]]
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paragraf 45
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Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsOutstan
dingInSharebasedPaymentArran
gement2019

ifrs-full

Typ i atrybuty
elementu

X.XX
instant

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Średnia ważona cena wykonania innych instrumentów kapita Powszechna praktyka: MSSF 2
paragraf 45
łowych (tj. innych niż opcje na akcje) występujących
w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.:
średnia ważona [member]]

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsExercisableInShare instant
basedPaymentArrangement2019

Średnia ważona cena wyko
nania opcji na akcje możli
wych do wykonania w ramach
umowy dotyczącej płatności
w formie akcji

Średnia ważona cena wykonania opcji na akcje możliwych do
wykonania w ramach umowy dotyczącej płatności w formie
akcji. [Zob.: średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (vii)

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsExercisedInShareba duration
sedPaymentArrangement2019

Średnia ważona cena wyko
nania opcji na akcje wykona
nych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Średnia ważona cena wykonania opcji na akcje wykonanych
w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.:
średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (iv)

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsExpiredInShareba
duration
sedPaymentArrangement2019

Średnia ważona cena wyko
nania opcji na akcje wyga
słych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Średnia ważona cena wykonania opcji na akcje wygasłych
w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.:
średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (v)

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsForfeitedInShareba duration
sedPaymentArrangement2019

Średnia ważona cena wyko
nania opcji na akcje umorzo
nych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Średnia ważona cena wykonania opcji na akcje umorzonych
w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.:
średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (iii)
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Etykieta

Etykieta dokumentacji
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WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsGrantedInShareba
duration
sedPaymentArrangement2019

Średnia ważona cena wyko
nania opcji na akcje przyzna
nych w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Średnia ważona cena wykonania opcji na akcje przyznanych
w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.:
średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsInSharebasedPay
duration
mentArrangementExercisedDurin
gPeriodAtDateOfExercise2019

Średnia ważona cena akcji dla
opcji na akcje wykonanych
w ramach umowy dotyczącej
płatności w formie akcji
w danym okresie, z dnia ich
wykonania

Średnia ważona cena akcji z dnia ich wykonania dla opcji na
akcje wykonanych w ramach umowy dotyczącej płatności
w formie akcji. [Zob.: umowa dotycząca płatności w formie
akcji [member]; średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt c)

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsOutstandingInShare instant
basedPaymentArrangement2019

Średnia ważona cena wyko
nania opcji na akcje wystę
pujących w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie
akcji

Średnia ważona cena wykonania opcji na akcje występujących
w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji. [Zob.:
średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (i),
ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt b) ppkt (vi)

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateOtherEquityIn
strumentsGranted

X instant,
credit

Średnia ważona wartość
godziwa określona na dzień
wyceny, inne przyznane
instrumenty kapitałowe

Średnia ważona wartość godziwa określona na dzień wyceny
przyznanych instrumentów kapitałowych innych niż opcje na
akcje. [Zob.: średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt b)

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateShareOptions
Granted

X instant,
credit

Średnia ważona wartość
godziwa określona na dzień
wyceny, przyznane opcje na
akcje

Średnia ważona wartość godziwa opcji na akcje przyznanych
w danym okresie, określona na dzień wyceny. [Zob.: średnia
ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

WeightedAverageLesseesIncre
mentalBorrowingRateAppliedTo
LeaseLiabilitiesRecognisedAtDa
teOfInitialApplicationOfIFRS16

X.XX
instant

Średnia ważona krańcowa
stopa procentowa leasingo
biorcy zastosowana do zobo
wiązań z tytułu leasingu
ujętych w dniu pierwszego
zastosowania MSSF 16

Średnia ważona krańcowa stopa procentowa leasingobiorcy
Ujawnianie informacji: MSSF 16
zastosowana do zobowiązań z tytułu leasingu ujętych w spra paragraf C12 pkt a)
wozdaniu z sytuacji finansowej w dniu pierwszego zastoso
wania MSSF 16. Krańcowa stopa procentowa jest to stopa
procentowa, jaką leasingobiorca musiałby zapłacić, aby na
podobny okres i przy podobnych zabezpieczeniach pożyczyć
środki niezbędne do zakupu składnika aktywów o podobnej
wartości co składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania
w podobnym środowisku gospodarczym.

ifrs-full

WeightedAverageMember

member

Średnia ważona [member]

Element ten oznacza średnią, w ramach ktÓrej uśrednianym
ilościom przypisuje się wagę określającą względny wpływ
każdej ilości na średnią.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63,
przykład: MSSF 13 paragraf B6,
ujawnianie informacji: MSSF 14
paragraf 33 pkt b), ujawnianie
informacji: MSSF 17 paragraf 120
– wejście w życie: 01.01.2021,
powszechna praktyka MSSF 7
paragraf 7

ifrs-full

WeightedAverageRemainingCon
tractualLifeOfOutstandingSha
reOptions2019

DUR

Średni ważony okres pozostały
do końca umownego czasu
trwania (życia) opcji na akcje
występujących na koniec
danego okresu

Średni ważony okres pozostały do końca umownego czasu
trwania (życia) opcji na akcje występujących na koniec danego
okresu. [Zob.: średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt d)

ifrs-full

WeightedAverageSharePrice2019

X.XX
duration

Średnia ważona cena akcji

Średnia ważona cena akcji. [Zob.: średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 45 pkt c)

ifrs-full

WeightedAverageSharePriceSha
reOptionsGranted2019

X.XX
duration

Średnia ważona cena akcji,
przyznane opcje na akcje

Średnia ważona cena akcji wykorzystana jako dane wejściowe
do modelu wyceny opcji do obliczenia wartości godziwej
przyznanych opcji na akcje. [Zob.: model wyceny opcji
[member]; średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2
paragraf 47 pkt a) ppkt (i)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

shares

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

Średnia ważona liczba wystę
pujących akcji zwykłych

Liczba akcji zwykłych występujących na początku danego
okresu, skorygowana o ilość akcji zwykłych odkupionych lub
wyemitowanych w ciągu tego okresu ważona wskaźnikiem
odzwierciedlającym okres występowania tych akcji.

Ujawnianie informacji: MSR 33
paragraf 70 pkt b)

WeightedAverageShares

ifrs-full

WeightedAverageSharesAndAd
justedWeightedAverageSharesAb
stract

Średnie ważone akcje zwykłe
i skorygowane średnie ważone
akcje zwykłe [abstract]

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefinedBe member
nefitPlansMember

Programy określonych świad
czeń finansowane w całości
lub w części [member]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń finan
sowane w całości lub w części. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt e)

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBenefit
PlansMember

member

Programy określonych świad
czeń w całości niefinansowane
[member]

Element ten oznacza programy określonych świadczeń
w całości niefinansowane. [Zob.: programy określonych
świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 138 pkt e)

ifrs-full

WorkInProgress

X instant,
debit

Bieżąca produkcja w toku

Klasyfikacja zapasÓw bieżących stanowiących kwotę aktywów
obecnie produkowanych wymagających dalszych procesów
w celu przekształcenia ich w gotowe wyroby lub usługi. [Zob.:
bieżące zapasy wyrobów gotowych; zapasy]

Przykład: MSR 1 paragraf 78 pkt
c), powszechna praktyka: MSR 2
paragraf 37

ifrs-full

WritedownsReversalsOfInvento
ries

X duration,
debit

Odpisy (odwrÓcenie odpisÓw)
aktualizujące wartość zapasów

Ujęte kwoty wynikające z odpisu aktualizującego wartość
zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania lub
odwrócenia takich odpisów. [Zob.: zapasy]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt a)
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ifrs-full

▼M1
Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty
elementu

X duration

Etykieta dokumentacji

Referencje

Odpisy (odwrÓcenie odpisÓw)
aktualizujące wartość rzeczo
wych aktywÓw trwałych

Ujęte kwoty wynikające z odpisu aktualizującego wartość
rzeczowych aktywów trwałych do wartości odzyskiwalnej lub
odwrócenia takich odpisów. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 1
paragraf 98 pkt a)

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40B,
przykład: MSSF 7 paragraf B33

ifrs-full

WritedownsReversalsOfProperty
PlantAndEquipment

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Odpisy (odwrÓcenie odpisÓw)
aktualizujące wartość zapasów
[abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Odpisy (odwrÓcenie odpisÓw)
aktualizujące wartość rzeczo
wych aktywÓw trwałych
[abstract]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

member

Wystawione opcje sprzedaży
[member]

Element ten oznacza sprzedane pochodne kontrakty
ktÓre zobowiązują jednostkę do nabycia składnika
bazowych po określonym kursie wykonania, jeżeli
strona wykona opcję. [Zob.: instrumenty pochodne

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

Lata roszczeń ubezpieczenio
wych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub
kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi
w tabeli.

finansowe,
aktywów
druga
[member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 130 – wejście w życie:
01.01.2021
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Etykieta

▼M1
Prefiks

ifrs-full

Nazwa elementu/URI roli

YieldUsedToDiscountCashFlow
sThatDoNotVaryBasedOnRetur
nsOnUnderlyingItems

Typ i atrybuty
elementu

X.XX
instant

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

DochÓd stosowany do
dyskontowania przepływÓw
pieniężnych, które nie zmie
niają się w zależności od
zwrotów z pozycji bazowych

DochÓd stosowany do dyskontowania przepływÓw pienięż
nych, które nie zmieniają się w zależności od zwrotów
z pozycji bazowych, z zastosowaniem MSSF 17 paragraf 36.
Pozycje bazowe to pozycje określające niektóre kwoty należne
ubezpieczającemu. Pozycje bazowe mogą obejmować dowolne
pozycje, np. referencyjny portfel aktywów, aktywa netto
jednostki lub określony podzbiór aktywÓw netto jednostki.

Ujawnianie informacji: MSSF 17
paragraf 120 – wejście w życie:
01.01.2021
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