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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2553 AL COMISIEI 

din 21 septembrie 2022

de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 
2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2022 a taxonomiei pentru formatul de raportare 

electronic unic 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind 
armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare 
sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (1), în special articolul 4 
alineatul (7),

întrucât:

(1) Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei (2) precizează formatul de raportare electronic unic, astfel cum este 
menționat la articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2004/109/CE, care trebuie utilizat pentru întocmirea rapoartelor 
financiare anuale de către emitenți. Situațiile financiare consolidate incluse în aceste rapoarte sunt întocmite în 
conformitate cu standardele internaționale de contabilitate, denumite în mod obișnuit standardele internaționale de 
raportare financiară („IFRS”), adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și 
al Consiliului (3), sau în conformitate cu IFRS-urile emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de 
Contabilitate (IASB) care sunt considerate, în baza Deciziei 2008/961/CE a Comisiei (4), echivalente cu IFRS-urile 
adoptate în temeiului Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.

(2) Taxonomia de bază care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic se bazează pe taxonomia IFRS 
și este o extensie a acesteia. Fundația IFRS actualizează în fiecare an taxonomia IFRS pentru a reflecta, printre alte 
evoluții, emiterea de noi IFRS-uri, modificarea IFRS-urilor existente, analiza informațiilor raportate de obicei în 
practică sau îmbunătățirile conținutului general ori ale tehnologiei aflate la baza taxonomiei IFRS. În consecință, 
este necesar să se actualizeze standardele tehnice de reglementare pentru a reflecta fiecare actualizare anuală a 
taxonomiei IFRS. În martie 2022, Fundația IFRS a publicat versiunea actualizată a taxonomiei IFRS. Prin urmare, 
această actualizare ar trebui să se reflecte în Regulamentul delegat (UE) 2019/815.

(1) JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
(2) Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare 
electronic unic (JO L 143, 29.5.2019, p. 1).

(3) Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor 
internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

(4) Decizia 2008/961/CE a Comisiei din 12 decembrie 2008 privind utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a 
standardelor de contabilitate naționale ale anumitor țări terțe și a standardelor internaționale de raportare financiară pentru 
întocmirea situațiilor financiare consolidate (JO L 340, 19.12.2008, p. 112).
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(3) Anexele I, II și VI la Regulamentul delegat (UE) 2019/815 ar trebui actualizate pentru a reflecta actualizarea din 
2022 a taxonomiei IFRS și pentru a le oferi emitenților orientări suplimentare în ceea ce privește marcarea 
situațiilor lor financiare. Deși trebuie să fie actualizate numai unele părți ale anexelor menționate, este necesar ca 
acestea din urmă să fie înlocuite în întregime, în special pentru ca părțile interesate să beneficieze de o claritate 
sporită în ceea ce privește tabelele aplicabile în urma actualizării din 2022. Datorită acestei înlocuiri, utilizatorii 
finali vor pune mai ușor în aplicare cerințele de marcare și vor beneficia de cel mai ridicat grad de comparabilitate a 
situațiilor financiare electronice întocmite în conformitate cu IFRS-urile la nivelul Uniunii și la nivel mondial.

(4) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2019/815 ar trebui modificat în consecință.

(5) Pentru ca emitenții să aibă la dispoziție suficient timp în vederea punerii în aplicare în mod eficace a noilor cerințele 
și pentru a reduce la minimum costurile de asigurare a conformității, noua taxonomie ar trebui să se aplice 
rapoartelor financiare anuale care conțin situațiile financiare pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 
2023 sau ulterior acestei date. Cu toate acestea, emitenților ar trebui să li se permită să pună în aplicare noua 
taxonomie pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date.

(6) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(7) Prezentul regulament constituie o actualizare tehnică a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 menită să reflecte 
actualizările taxonomiei IFRS și să furnizeze orientări suplimentare pentru marcarea situațiilor financiare întocmite 
în conformitate cu IFRS-urile. Prezentul regulament nu constituie o politică nouă sau o modificare substanțială a 
politicii existente. ESMA nu a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de 
reglementare pe care se bazează prezentul regulament, nu a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și nici 
nu a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în temeiul 
articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5), deoarece acest 
lucru ar fi fost extrem de disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul prezentei modificări,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2019/815

Regulamentul delegat (UE) 2019/815 se modifică după cum urmează:

1. Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

2. Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

3. Anexa VI se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Dispoziție tranzitorie

Prin derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2019/815, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 
2022/352 al Comisiei (6), prezentul regulament poate fi aplicat rapoartelor financiare anuale care conțin situațiile 
financiare pentru exercițiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2023.

(5) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de 
abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(6) Regulamentul delegat (UE) 2022/352 al Comisiei din 29 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în 
ceea ce privește actualizarea din 2021 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare pentru formatul de raportare 
electronic unic (JO L 77, 7.3.2022, p. 1).
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Articolul 3

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2023 rapoartelor financiare anuale care conțin situațiile financiare aferente exercițiilor 
financiare care încep la 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date.

Cu toate acestea, articolul 2 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 septembrie 2022.

Pentru Comisie
Președinta

Ursula VON DER LEYEN

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12.2022 L 339/3  



ANEXA I 

„ANEXA I

Legendă pentru tabelele din anexele II, IV și VI 

DATE/TIPUL DE ATRIBUT/PREFIX DEFINIȚIE

text block indică faptul că tipul de element este un bloc de text; este utilizat pentru a marca 
volume mai mari de informații, cum ar fi note, politici contabile sau tabele; blocurile 
de text sunt elemente-rând nenumerice

text indică faptul că tipul de element este un text (o secvență de caractere alfanumerice); 
este utilizat pentru a marca volume mici de informații explicative; elementele-text 
sunt elemente-rând nenumerice

yyyy-mm-dd indică faptul că tipul de element este o dată; aceste elemente sunt elemente-rând 
nenumerice

X indică faptul că tipul de element este de natură monetară (un număr exprimat într-o 
monedă declarată); aceste elemente sunt elemente-rând numerice

X.XX indică faptul că tipul de element este o valoare cu zecimale (cum ar fi un procentaj 
sau ca o valoare „pe acțiune”); aceste elemente sunt elemente-rând numerice

shares indică faptul că tipul de element este un număr de acțiuni; aceste elemente sunt 
elemente-rând numerice

table indică începutul unei structuri reprezentate de un tabel în care rândurile și coloanele 
contribuie la definirea unui concept financiar la intersecția lor

axis indică o proprietate dimensională într-o structură tabelară

member indică un membru al unei dimensiuni pe o axă

guidance indică un element care sprijină navigarea în conținutul unei taxonomii

role indică un element care reprezintă o secțiune a unei taxonomii, de exemplu situația 
poziției financiare, contul de profit și pierdere, fiecare notă individuală etc.

abstract indică un element de grupare sau un antet

instant or duration indică faptul că valoarea monetară reprezintă un stoc (instant – moment) sau un flux 
(duration – durată)

credit or debit indică soldul „natural” al prezentării de informații

esef_cor prefix aplicat în tabelele din anexele IV și VI pentru elementele definite în spațiul de 
nume „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor”

esef_all prefix aplicat în tabelul din anexa VI pentru elementele definite în spațiul de nume 
„https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all”

esma_technical prefix aplicat în tabelul din anexa VI pentru elementele definite în spațiul de nume 
„http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full prefix aplicat în tabelele din anexele IV și VI pentru elementele definite în spațiul de 
nume „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full”

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339/4 30.12.2022  

https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor
https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all
http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical
https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full


Drepturile de autor și dreptul asupra bazei de date privind materialele taxonomiei IFRS sunt deținute de Fundația IFRS. 
Materialele taxonomiei IFRS sunt elaborate utilizând limbajul XBRL, cu permisiunea XBRL International. În cadrul SEE, 
Fundația IFRS nu își valorifică drepturile asupra materialelor taxonomiei IFRS în ceea ce privește elaborarea și utilizarea 
situațiilor financiare IFRS marcate în contextul aplicării standardelor IFRS. Fundația IFRS își rezervă toate celelalte drepturi, 
inclusiv cele din afara SEE, fără a se limita însă la acestea. Este strict interzisă folosirea în scop comercial, inclusiv 
reproducerea. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Fundația IFRS la adresa: www.ifrs.org.”
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ANEXA II 

„ANEXA II

Marcaje obligatorii 

1. Emitenții trebuie să marcheze toate numerele exprimate într-o monedă declarată care sunt prezentate în situația 
poziției financiare, în situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, în situația modificărilor 
capitalurilor proprii și în situația fluxurilor de trezorerie din situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate 
cu IFRS.

2. Emitenții trebuie să marcheze toate prezentările de informații care corespund elementelor menționate în tabelul din 
prezenta anexă și care sunt incluse în situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS sau 
încorporate în acestea prin trimiteri încrucișate la alte părți ale rapoartelor financiare anuale pentru exercițiile 
financiare care încep la 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date.

Tabel

Elementele obligatorii ale taxonomiei de bază care trebuie să fie marcate pentru exercițiile financiare care 
încep la 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date 

Etichetă Tip Trimiteri la IFRS-uri

Denumirea entității raportoare sau alte mijloace de identificare. text IAS 1 51 a

Explicarea modificării denumirii entității raportoare sau a altor mijloace de 
identificare care a intervenit de la finalul perioadei precedente de raportare

text IAS 1 51 a

Adresa entității text IAS 1138 a

Forma juridică a entității text IAS 1138 a

Țara de înregistrare text IAS 1138 a

Adresa sediului social al entității text IAS 1138 a

Locul principal de desfășurare a activității text IAS 1138 a

Descrierea naturii operațiunilor și a principalelor activități ale entității text IAS 1138 b

Denumirea societății-mamă text IAS 1138 c, IAS 24 13

Denumirea societății-mamă a întregului grup text IAS 24 13, IAS 1138 c

Durata de viață a entității cu existență limitată text IAS 1138 d

Declarație de conformitate cu IFRS [text block] text block IAS 1 16

Explicații privind abaterile de la IFRS text IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Explicații privind impactul financiar al abaterilor de la IFRS text IAS 1 20 d

Prezentarea incertitudinilor în ceea ce privește capacitatea entității de a-și 
continua activitatea [text block]

text block IAS 1 25

Explicații privind faptele și baza de întocmire a situațiilor financiare atunci 
când acestea nu se mai întocmesc pe baza continuității activității

text IAS 1 25

Explicații privind motivul pentru care entitatea nu își va mai putea 
continua activitatea

text IAS 1 25

Descrierea motivului folosirii unei perioade de raportare mai lungi sau mai 
scurte

text IAS 1 36 a
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Descrierea faptului că valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt pe 
deplin comparabile

text IAS 1 36 b

Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările prezentării 
[text block]

text block IAS 1 41

Explicarea surselor incertitudinii estimărilor care prezintă un risc 
semnificativ de a provoca o ajustare importantă

text IFRIC 14 10, IAS 1125

Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un risc 
semnificativ de a provoca o ajustare importantă [text block]

text block IAS 1125

Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietari, pe acțiune X, 
duration

IAS 1107

Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor 
financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari

X duration IAS 10 13, IAS 1137

Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor 
financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari, pe acțiune

X.XX 
duration

IAS 1137 a

Prezentarea informațiilor privind evaluările și estimările contabile [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile angajate și alte datorii [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind ajustarea pentru pierderile din credite 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate [text block] text block IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 
27 16 b

Prezentarea informațiilor privind remunerarea auditorilor [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind autorizarea situațiilor financiare [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele financiare disponibile pentru 
vânzare [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind baza de consolidare [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind baza de întocmire a situațiilor financiare 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele biologice, produsele agricole în 
momentul recoltării și subvențiile guvernamentale acordate pentru activele 
biologice [text block]

text block IAS 41 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind costurile îndatorării [text block] text block IAS 23 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind combinările de întreprinderi [text block] text block IFRS 3 Prezentarea 
informațiilor

Prezentarea informațiilor privind soldurile de numerar și soldurile bancare 
la băncile centrale [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind situația fluxurilor de trezorerie [text 
block]

text block IAS 7 Prezentarea unei situații 
a fluxurilor de trezorerie

Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile [text 
block]

text block IAS 1 10 e
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Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile, 
estimărilor contabile și erorilor [text block]

text block IAS 8 Politici contabile

Prezentarea informațiilor privind garanțiile reale [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind daunele și beneficiile plătite [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind angajamentele [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind angajamentele și datoriile contingente 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente [text block] text block IAS 37 86

Prezentarea informațiilor privind costul vânzărilor [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind riscul de credit [text block] text block IFRS 7 Riscul de credit, IAS 
1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele de datorie [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind costurile de achiziție amânate provenite 
din contracte de asigurare [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din impozite amânate [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind impozitele amânate [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind depozitele de la bănci [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind depozitele de la clienți [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu deprecierea și amortizarea 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare derivate [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activitățile întrerupte [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind dividendele [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind rezultatul pe acțiune [text block] text block IAS 33 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind efectele variației cursurilor de schimb 
valutar [text block]

text block IAS 21 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind beneficiile angajaților [text block] text block IAS 19 Domeniu de aplicare

Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale ale entității [text 
block]

text block IFRS 8 Prezentarea 
informațiilor

Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de 
raportare [text block]

text block IAS 10 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile după natură [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele de explorare și de evaluare [text 
block]

text block IFRS 6 Prezentarea 
informațiilor

Prezentarea informațiilor privind evaluarea la valoarea justă [text block] text block IFRS 13 Prezentarea 
informațiilor

Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a instrumentelor financiare 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din (cheltuielile cu) onorarii și 
comisioane [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind costurile financiare [text block] text block IAS 1 10 e
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Prezentarea informațiilor privind veniturile (costurile) financiare [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile financiare [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele financiare deținute în vederea 
tranzacționării [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare [text block] text block IFRS 7 Domeniu de aplicare

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare la valoarea justă 
prin profit sau pierdere [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare desemnate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare deținute în 
vederea tranzacționării [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare deținute în vederea 
tranzacționării [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind gestionarea riscurilor financiare [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind adoptarea pentru prima dată [text block] text block IFRS 1 Prezentare și descriere

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile generale și administrative 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor generale privind situațiile financiare [text block] text block IAS 1 51

Prezentarea informațiilor privind continuitatea activității [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind fondul comercial [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind subvențiile guvernamentale [text block] text block IAS 20 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind raportarea în cazul economiilor 
hiperinflaționiste [text block]

text block IAS 29 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind deprecierea activelor [text block] text block IAS 36 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind impozitul pe profit [text block] text block IAS 12 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind angajații [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind personalul-cheie din conducere [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurare [text block] text block IFRS 4 Prezentarea 
informațiilor

Prezentarea informațiilor privind veniturile din primele de asigurare [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale [text block] text block IAS 38 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale și fondul 
comercial [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu dobânzile [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi (cheltuielile cu 
dobânzile) [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind interesele deținute în alte entități [text block] text block IFRS 12.1 Prezentarea 
informațiilor

Prezentarea informațiilor privind raportarea financiară interimară [text 
block]

text block IAS 34 Conținutul unui 
raport financiar interimar
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Prezentarea informațiilor privind stocurile [text block] text block IAS 2 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind datoriile din contractele de investiții [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind investițiile imobiliare [text block] text block IAS 40 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind investițiile contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte investiții decât investițiile 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind capitalul emis [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație [text block] text block IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 
27 16 b

Prezentarea informațiilor privind plățile de leasing în avans [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind contractele de leasing [text block] text block IFRS 16 Prezentare, IFRS 16 
Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind riscul de lichiditate [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către bănci 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către clienți 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind riscul de piață [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă 
[text block]

text block Intră în vigoare la 1.1.2023
IAS 1.117 Prezentarea 
informațiilor

Prezentarea informațiilor privind valoarea activelor nete care poate fi 
atribuită deținătorilor de unități [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind interesele care nu controlează [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate deținute în vederea 
vânzării și activitățile întrerupte [text block]

text block IFRS 5 Prezentare și descriere

Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate sau grupurile 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind obiectivele, politicile și procedurile de 
administrare a capitalului [text block]

text block IAS 1134

Prezentarea informațiilor privind alte active [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte active circulante [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii curente [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte active imobilizate [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii pe termen lung [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte cheltuieli de exploatare [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare (cheltuieli de 
exploatare) [text block]

text block IAS 1 10 e
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Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte provizioane, datoriile contingente și 
activele contingente [text block]

text block IAS 37 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind plățile în avans și alte active [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind profitul (pierderea) din activitățile de 
exploatare [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările corporale [text block] text block IAS 16 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind provizioanele [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind reclasificarea instrumentelor financiare 
[text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind conturile de amânare aferente 
activităților reglementate [text block]

text block IFRS 14 Prezentarea 
informațiilor, IFRS 14 
Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind reasigurarea [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate [text block] text block IAS 24 Prezentarea 
informaților

Prezentarea informațiilor privind acordurile de răscumpărare și acordurile 
reverse repo [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor proprii 
[text block]

text block IAS 1 79 b

Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar 
supuse unei restricții [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din contractele cu clienții [text 
block]

text block IFRS 15 Prezentarea 
informațiilor, IFRS 15 
Prezentare

Prezentarea informațiilor privind situațiile financiare individuale [text 
block]

text block IAS 27 Prezentarea 
informaților, IFRS 12 
Obiectiv

Prezentarea informațiilor privind acordurile de concesiune a serviciilor 
[text block]

text block SIC 29 Consens

Prezentarea informațiilor privind capitalul social, rezervele și alte 
participații în capitalurile proprii [text block]

text block IAS 1 79

Prezentarea informațiilor privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni 
[text block]

text block IFRS 2 44

Prezentarea informațiilor privind datoriile subordonate [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind filialele [text block] text block IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 
27 16 b

Prezentarea informațiilor privind politicile contabile semnificative [text 
block]

text block IAS 1117

Prezentarea informațiilor privind creanțele și datoriile fiscale [text block] text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile comerciale și alte datorii [text 
block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind creanțele comerciale și alte creanțe [text 
block]

text block IAS 1 10 e
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Prezentarea informațiilor privind veniturile din tranzacționare (cheltuielile 
cu tranzacționarea) [text block]

text block IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind acțiunile de trezorerie [text block] text block IAS 1 10 e

Descrierea politicii contabile privind activele financiare disponibile pentru 
vânzare [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele biologice [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile îndatorării [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind împrumuturile [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi și fondul 
comercial [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind fluxurile de trezorerie [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind garanțiile reale [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind construcția în curs [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile contingente și activele 
contingente [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de atragere a clienților [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind programele de fidelizare a clienților 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind provizioanele de dezafectare, de 
reconstituire și de reabilitare [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de achiziție amânate 
provenite din contracte de asigurare [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din impozite amânate [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de amortizare [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind derecunoașterea instrumentelor 
financiare [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate și 
acoperirea împotriva riscurilor [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind determinarea componentelor 
numerarului și a echivalentelor de numerar [text block]

text block IAS 7 46

Descrierea politicii contabile privind activitățile întrerupte [text block] text block IAS 1117 b
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Descrierea politicii contabile privind reducerile comerciale și rabaturile 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind dividendele [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind rezultatul pe acțiune [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind drepturile de emisiune [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind beneficiile angajaților [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile legate de mediu [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind elementele excepționale [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de explorare și de evaluare 
[text block]

text block IFRS 6 24 a

Descrierea politicii contabile privind evaluarea la valoarea justă [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din onorarii și comisioane 
și cheltuielile cu onorariile și comisioanele [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile financiare [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile și costurile financiare [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele financiare [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind garanțiile financiare [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile financiare [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind conversia valutară [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind taxele de franciză [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind moneda funcțională [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind fondul comercial [text block] text block IAS 1117 b
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Descrierea politicii contabile privind subvențiile guvernamentale [text 
block]

text block IAS 20 39 a

Descrierea politicii contabile privind acoperirea împotriva riscurilor [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile păstrate până la scadență 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor financiare [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor nefinanciare 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind impozitul pe profit [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind contractele de asigurare și activele, 
datoriile, veniturile și cheltuielile aferente [text block]

text block IFRS 4 37 a

Descrierea politicii contabile privind imobilizările necorporale și fondul 
comercial [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind imobilizările necorporale, altele decât 
fondul comercial [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din dobânzi și cheltuielile 
cu dobânzile [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate și în 
asocieri în participație [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în asocieri în participație 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile imobiliare [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind alte investiții decât investițiile 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind capitalul emis [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind contractele de leasing [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind împrumuturile și creanțele [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind evaluarea stocurilor [text block] text block IAS 2 36 a

Descrierea politicii contabile privind activele miniere [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind drepturile de exploatare minieră [text 
block]

text block IAS 1117 b
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Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării și activitățile 
întrerupte [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind compensarea instrumentelor 
financiare [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele petroliere și gaziere [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele de programare informatică 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind imobilizările corporale [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind provizioanele [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind reclasificarea instrumentelor 
financiare [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind recunoașterea în profit sau pierdere a 
diferenței dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției 
[text block]

text block IFRS 7 28 a

Descrierea politicii contabile privind recunoașterea veniturilor [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind conturile de amânare aferente 
activităților reglementate [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind reasigurarea [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind reparațiile și întreținerea [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind acordurile de răscumpărare și 
acordurile reverse repo [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind numerarul și echivalentele de 
numerar supuse unei restricții [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind raportarea pe segmente [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind acordurile de concesiune a serviciilor 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de descopertă [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind filialele [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind alte impozite decât impozitul pe 
profit [text block]

text block IAS 1117 b
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Descrierea politicii contabile privind compensațiile pentru încetarea 
contractului de muncă [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile comerciale și alte datorii 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind creanțele comerciale și alte creanțe 
[text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din tranzacționare și 
cheltuielile cu tranzacționarea [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu interese care nu 
controlează [text block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu părțile afiliate [text 
block]

text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind acțiunile de trezorerie [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind warrantele [text block] text block IAS 1117 b

Descrierea altor politici contabile relevante pentru înțelegerea situațiilor 
financiare [text block]

text block IAS 1117 b”
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ANEXA III 

„ANEXA VI

Schema taxonomiei de bază 

Tabel

Schema taxonomiei de bază pentru marcarea situațiilor financiare consolidate aferente exercițiilor financiare care încep la 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date 

Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AbnormallyLargeChangesI 
nAssetPricesOrForeignEx 
changeRatesMember

member label Modificări neobișnuit de mari în ceea ce privește prețurile activelor sau 
cursurile de schimb valutar [member]

Exemplu: IAS 10.22

documentation Acest membru reprezintă modificările neobișnuit de mari în ceea ce 
privește prețurile activelor sau cursurile de schimb valutar.

ifrs-full AccountingEstimatesAxis axis label Estimări contabile [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 8.39

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full AccountingEstimatesMem 
ber

member [default] label Estimări contabile [member] Prezentarea informațiilor: IAS 8.39

documentation Data de expirare 1.1.2023: Acest membru reprezintă un activ, o datorie 
sau un consum periodic al unui activ care face obiectul unor adaptări 
care rezultă din evaluarea situației prezente a activelor și datoriilor și a 
beneficiilor și obligațiilor viitoare preconizate asociate acestora. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Estimări contabile” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. Intră în vigoare la 
1.1.2023: Acest membru reprezintă valori monetare din situațiile 
financiare care sunt subiect al incertitudinii în evaluare. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Estimări contabile” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AccountingProfit X duration, credit label Profitul contabil Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 
12.81 c (ii)

documentation Cuantumul profitului (pierderii) dintr-o perioadă înainte de scăderea 
cheltuielilor cu impozitul. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full Accruals X instant, credit label Angajamente Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul obligațiilor de plată pentru bunuri și servicii care au fost 
primite sau furnizate, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu au 
făcut încă obiectul unor acorduri oficiale cu furnizorii, inclusiv sumele 
datorate angajaților.

ifrs-full AccrualsAndDeferredInco 
meIncludingContractLi 
abilities

X instant, credit label Angajamente și venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din 
contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul angajamentelor și al veniturilor înregistrate în avans, inclusiv 
datoriile din contracte [Referințe: angajamente; venituri înregistrate în 
avans, inclusiv datoriile din contracte]

totalLabel Total angajamente și venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din 
contracte

ifrs-full AccrualsAndDeferredInco 
meIncludingContractLiabi 
litiesAbstract

label Angajamente și venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din 
contracte [abstract]

ifrs-full AccrualsClassifiedAsCur 
rent

X instant, credit label Angajamente clasificate drept datorii curente Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul angajamentelor clasificate drept curente. [Referințe: 
angajamente]

ifrs-full AccrualsClassifiedAsNon 
current

X instant, credit label Angajamente clasificate drept datorii pe termen lung Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul angajamentelor clasificate drept datorii pe termen lung. 
[Referințe: angajamente]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AccruedIncomeIncluding 
ContractAssets

X instant, debit label Venituri angajate, inclusiv activele din contracte Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul activelor care reprezintă venituri care au fost dobândite, dar 
care nu reprezintă încă o creanță, inclusiv activele din contracte. 
[Referințe: active din contracte]

totalLabel Total venituri angajate, inclusiv activele din contracte

ifrs-full AccruedIncomeIncluding 
ContractAssetsAbstract

label Venituri angajate, inclusiv activele din contracte [abstract]

ifrs-full AccruedIncomeOther 
ThanContractAssets

X instant, debit label Venituri angajate, altele decât activele din contracte Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul activelor care reprezintă venituri care au fost dobândite, dar 
care nu reprezintă încă o creanță, altele decât activele din contracte. 
[Referințe: active din contracte]

ifrs-full AccumulatedChangesIn 
FairValueOfFinancialAsset 
sAttributableToChangesIn 
CreditRiskOfFinancialAs 
sets

X instant, debit label Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a activelor financiare 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care 
poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 c

documentation Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a activelor financiare 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care 
poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor determinată: 
(a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită 
modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață sau (b) 
utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând 
mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită 
modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de credit 
[member]; risc de piață [member]; Creșterea (reducerea) valorii juste a 
activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit 
al activelor financiare]
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ifrs-full AccumulatedChangesIn 
FairValueOfFinancialAs 
setsRelatedCreditDerivati 
vesOrSimilarInstruments

X instant label Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate 
de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 d

documentation Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate 
de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. 
[Referințe: instrumente derivate [member]; creșterea (reducerea) valorii 
juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare 
legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere; active financiare]

ifrs-full AccumulatedChangesIn 
FairValueOfFinancialLiabi 
lityAttributableToChange 
sInCreditRiskOfLiability

X instant, credit label Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a datoriei financiare care 
poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.10A 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 7.10 
a

documentation Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a datoriilor financiare care 
poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriilor respective 
[Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]; creșterea 
(reducerea) valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită 
modificărilor riscului de credit al datoriei respective]

ifrs-full AccumulatedChangesIn 
FairValueOfLoanOrRecei 
vableAttributableTo 
ChangesInCreditRiskOfFi 
nancialAssets

X instant, debit label Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a împrumutului sau 
creanței care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor 
financiare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a împrumuturilor sau 
creanțelor care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al 
activelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu 
poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc 
de piață sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca 
reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi 
atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de 
piață [member]]
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ifrs-full AccumulatedChangesIn 
FairValueOfLoansOrRecei 
vablesRelatedCreditDeriva 
tivesOrSimilarInstruments

X instant label Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate 
de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation Creșterea (reducerea) agregată a valorii juste a instrumentelor derivate de 
credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe. 
[Referințe: instrumente derivate [member]; creșterea (reducerea) valorii 
juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare 
legate de împrumuturi și creanțe]

ifrs-full AccumulatedDepreciatio 
nAmortisationAndImpair 
mentMember

member label Amortizarea și deprecierea cumulate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 d, 
prezentarea informațiilor: IAS 16.75 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
c, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 
c, prezentarea informațiilor: IAS 41.54 
f

documentation Acest membru reprezintă amortizarea și deprecierea cumulate. 
[Referințe: pierdere din depreciere; cheltuieli cu deprecierea și 
amortizarea]

ifrs-full AccumulatedDepreciatio 
nAndAmortisationMem 
ber

member label Deprecierea și amortizarea cumulate [member] Practică comună: IAS 16.73 d, 
prezentarea informațiilor: IAS 16.75 b, 
practică comună: IAS 38.118 c, 
practică comună: IAS 40.79 c, practică 
comună: IAS 41.54 fdocumentation Acest membru reprezintă deprecierea și amortizarea cumulate. 

[Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

ifrs-full AccumulatedFairValueH 
edgeAdjustmentOnHedge 
dItemIncludedInCarryin 
gAmountAssets

X instant, debit label Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru 
un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea 
contabilă, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a 
(ii)

documentation Cuantumul cumulat al ajustării acoperirii valorii juste împotriva 
riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este 
inclusă în valoarea contabilă a elementului acoperit, recunoscut în 
situația poziției financiare drept activ. [Referințe: elemente acoperite 
împotriva riscurilor [member]]
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ifrs-full AccumulatedFairValueH 
edgeAdjustmentOnHedge 
dItemIncludedInCarryin 
gAmountLiabilities

X instant, credit label Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru 
un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea 
contabilă, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a 
(ii)

documentation Cuantumul cumulat al ajustării acoperirii valorii juste împotriva 
riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este 
inclusă în valoarea contabilă a elementului acoperit, recunoscut în 
situația poziției financiare drept datorie. [Referințe: elemente acoperite 
împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full AccumulatedFairValueH 
edgeAdjustmentRemainin 
gInStatementOfFinancial 
PositionForHedgedItem 
ThatCeasedToBeAdjusted 
ForHedgingGainsAndLos 
sesAssets

X instant, debit label Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă 
în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva 
riscurilor care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și 
pierderile din acoperire, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a 
(v)

documentation Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă 
în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva 
riscurilor care este un activ financiar evaluat la costul amortizat și care a 
încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din 
acoperire. [Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat; 
elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full AccumulatedFairValueH 
edgeAdjustmentRemainin 
gInStatementOfFinancial 
PositionForHedgedItem 
ThatCeasedToBeAdjusted 
ForHedgingGainsAndLos 
sesLiabilities

X instant, credit label Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă 
în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva 
riscurilor care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și 
pierderile din acoperire, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a 
(v)

documentation Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă 
în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva 
riscurilor care este o datorie financiară evaluată la costul amortizat și 
care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din 
acoperire. [Referințe: datorii financiare evaluate la costul amortizat; 
elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]
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ifrs-full AccumulatedImpairment 
Member

member label Deprecierea cumulată [member] Practică comună: IAS 16.73 d, practică 
comună: IAS 38.118 c, practică 
comună: IAS 40.79 c, practică 
comună: IAS 41.54 f, prezentarea 
informațiilor: IFRS 3.B67 d, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
exemplu: IFRS 7.35N, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 b, 
exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.IG29 b

documentation Acest membru reprezintă deprecierea cumulată. [Referințe: pierdere din 
depreciere]

ifrs-full AccumulatedOtherCom 
prehensiveIncome

X instant, credit label Alte elemente cumulate ale rezultatului global Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul elementelor cumulate de venituri și cheltuieli (inclusiv 
ajustările din reclasificare) care nu sunt recunoscute în profit sau 
pierdere, astfel cum impun sau permit alte IFRS-uri. [Referințe: IFRS 
[member]; alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total alte elemente cumulate ale rezultatului global

ifrs-full AccumulatedOtherCom 
prehensiveIncomeAb 
stract

label Alte elemente cumulate ale rezultatului global [abstract]

ifrs-full AccumulatedOtherCom 
prehensiveIncomeMember

member label Alte elemente cumulate ale rezultatului global [member] Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă alte elemente cumulate ale rezultatului global. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full AcquisitionAndAdminis 
trationExpenseRelated 
ToInsuranceContracts

X duration, debit label Cheltuieli de achiziționare și cheltuieli administrative legate de 
contractele de asigurare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor de achiziționare și al cheltuielilor administrative 
legate de contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de 
asigurare [member]]
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ifrs-full AcquisitiondateFairValueO 
fEquityInterestInAcquiree 
HeldByAcquirerImmediate 
lyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit label Valoarea justă la data achiziției a participației în capitalurile proprii ale 
entității dobândite deținute de dobânditor imediat înainte de data 
achiziției

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
p (i)

documentation Valoarea justă la data achiziției a participației în capitalurile proprii ale 
entității dobândite deținute de dobânditor imediat înainte de data 
achiziției într-o combinare de întreprinderi realizată în etape. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full AcquisitiondateFairVa 
lueOfTotalConsideration 
Transferred

X instant, credit label Valoarea justă la data achiziției a contravalorii transferate Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f

documentation Valoarea justă, la data achiziției, a contravalorii transferate în cadrul unei 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]

totalLabel Contravaloarea totală transferată, valoarea justă la data achiziției

ifrs-full AcquisitiondateFairVa 
lueOfTotalConsideration 
TransferredAbstract

label Valoarea justă la data achiziției a contravalorii totale transferate 
[abstract]

ifrs-full AcquisitionrelatedCosts 
ForTransactionRecognised 
SeparatelyFromAcquisitio 
nOfAssetsAndAssumptio 
nOfLiabilitiesInBusiness 
Combination

X duration, debit label Costurile legate de achiziție pentru o tranzacție care este recunoscută 
separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării 
de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
m

documentation Cuantumul costurilor legate de achiziție pentru tranzacțiile care sunt 
recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul 
combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]
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ifrs-full AcquisitionrelatedCostsRe 
cognisedAsExpenseFor 
TransactionRecognisedSe 
paratelyFromAcquisitionO 
fAssetsAndAssumptionO 
fLiabilitiesInBusinessCom 
bination

X duration, debit label Costurile legate de achiziție recunoscute drept cheltuieli pentru o 
tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea 
datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
m

documentation Cuantumul costurilor legate de achiziție care sunt recunoscute drept 
cheltuieli pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția 
activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsBiologi 
calAssets

X duration, debit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 e

documentation Creșterea activelor biologice ca urmare a achizițiilor rezultate din 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; active biologice]

ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsDeferre 
dAcquisitionCostsArising 
FromInsuranceContracts

X duration, debit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, costuri de achiziție 
amânate provenite din contracte de asigurare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de 
asigurare ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de 
întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; costuri 
de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]

ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsIntangi 
bleAssetsAndGoodwill

X duration, debit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări 
necorporale și fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e (i)

documentation Creșterea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare a 
achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale și fond 
comercial]
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ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsIntangi 
bleAssetsOtherThanGood 
will

X duration, debit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (i)

documentation Creșterea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca 
urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial]

ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsInvest 
mentProperty

X duration, debit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, investiții imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(ii)

documentation Creșterea investițiilor imobiliare ca urmare a achizițiilor rezultate din 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; investiții imobiliare]

ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsLiabili 
tiesUnderInsuranceCon 
tractsAndReinsuranceCon 
tractsIssued

X duration, credit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, datorii din contractele 
de asigurare și de reasigurare emise

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise, 
ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]; datorii din contractele 
de asigurare și de reasigurare emise]

ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsOther 
Provisions

X duration, credit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, alte provizioane Practică comună: IAS 37.84

documentation Creșterea altor provizioane ca urmare a achizițiilor rezultate din 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; alte provizioane]
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ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsProper 
tyPlantAndEquipment

X duration, debit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(iii)

documentation Creșterea imobilizărilor corporale ca urmare a achizițiilor rezultate din 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; imobilizări corporale]

ifrs-full AcquisitionsThroughBusi 
nessCombinationsReinsur 
anceAssets

X duration, debit label Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, active de reasigurare Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea activelor de reasigurare ca urmare a achizițiilor rezultate din 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; active de reasigurare]

ifrs-full ActualClaimsThatArise 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17

X instant, debit label Daunele reale care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 
17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Cuantumul daunelor reale care decurg din contractele care intră sub 
incidența IFRS 17.

ifrs-full ActuarialAssumptionOf 
DiscountRates

X.XX instant label Ipoteza actuarială privind ratele de actualizare Practică comună: IAS 19.144

documentation Rata de actualizare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru 
determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile 
determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la 
valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOf 
DiscountRatesMember

member label Ipoteza actuarială privind ratele de actualizare [member] Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă ratele de actualizare utilizate ca ipoteze 
actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]
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ifrs-full ActuarialAssumptionOfEx 
pectedRatesOfInflation

X.XX instant label Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale inflației Practică comună: IAS 19.144

documentation Rata preconizată a inflației utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă 
pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind 
beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea 
actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOfEx 
pectedRatesOfInflation 
Member

member label Ipoteza actuarială privind ratele inflației preconizate [member] Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă ratele preconizate ale inflației utilizate ca 
ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOfEx 
pectedRatesOfPensionIn 
creases

X.XX instant label Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale majorărilor pensiilor Practică comună: IAS 19.144

documentation Rata preconizată a majorărilor pensiilor utilizată ca ipoteză actuarială 
semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații 
privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii 
determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la 
valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOfEx 
pectedRatesOfPensionIn 
creasesMember

member label Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale majorărilor pensiilor 
[member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă ratele preconizate ale majorărilor pensiilor 
utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]
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ifrs-full ActuarialAssumptionOfEx 
pectedRatesOfSalaryIncrea 
ses

X.XX instant label Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale creșterilor salariale Practică comună: IAS 19.144

documentation Rata preconizată a creșterilor salariale utilizată ca ipoteză actuarială 
semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații 
privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii 
determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la 
valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOfEx 
pectedRatesOfSalaryIncrea 
sesMember

member label Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale creșterilor salariale 
[member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă ratele preconizate ale creșterilor salariale 
utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOfLi 
feExpectancyAfterRetire 
ment2019

DUR label Ipoteza actuarială privind speranța de viață după pensionare Practică comună: IAS 19.144

documentation Speranța de viață după pensionare utilizată ca ipoteză actuarială 
semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații 
privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile 
determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOfLi 
feExpectancyAfterRetire 
mentMember

member label Ipoteza actuarială privind speranța de viață după pensionare [member] Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă speranța de viață după pensionare utilizată ca 
ipoteză actuarială. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]
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ifrs-full ActuarialAssumptionOf 
MedicalCostTrendRates

X.XX instant label Ipoteza actuarială privind ratele de evoluție a costurilor medicale Practică comună: IAS 19.144

documentation Rata de evoluție a costurilor medicale utilizată ca ipoteză actuarială 
semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații 
privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile 
determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOf 
MedicalCostTrendRates 
Member

member label Ipoteza actuarială privind ratele de evoluție a costurilor medicale 
[member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă ratele de evoluție a costurilor medicale 
utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOf 
MortalityRates

X.XX instant label Ipoteza actuarială privind ratele mortalității Practică comună: IAS 19.144

documentation Rata mortalității utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru 
determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile 
determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la 
valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOf 
MortalityRatesMember

member label Ipoteza actuarială privind ratele mortalității [member] Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă ratele mortalității utilizate ca ipoteze 
actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]
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ifrs-full ActuarialAssumptionOfRe 
tirementAge2019

DUR label Ipoteza actuarială privind vârsta de pensionare Practică comună: IAS 19.144

documentation Vârsta de pensionare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru 
determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile 
determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la 
valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumptionOfRe 
tirementAgeMember

member label Ipoteza actuarială privind vârsta de pensionare [member] Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă vârsta de pensionare utilizată ca ipoteză 
actuarială. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full ActuarialAssumption 
sAxis

axis label Ipoteze actuariale [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 19.145

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ActuarialAssumptions 
Member

member [default] label Ipoteze actuariale [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă toate ipotezele actuariale. Pentru o entitate, 
ipotezele actuariale reprezintă cele mai bune estimări imparțiale și 
reciproc compatibile ale variabilelor demografice și financiare care vor 
determina costul final al acordării beneficiilor postangajare. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Ipoteze actuariale” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromChangesInDemo 
graphicAssumptionsBefor 
eTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din modificările ipotezelor 
demografice, înainte de impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din 
modificările ipotezelor demografice care duc la reevaluări ale datoriei 
nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele demografice 
tratează probleme precum: (a) mortalitatea; (b) ratele de rotație a 
personalului, de invaliditate și de pensionare timpurie; (c) procentul de 
membri participanți la plan cu persoane în întreținere care vor îndeplini 
condițiile de acordare a beneficiilor; (d) procentul de membri 
participanți la plan care vor selecta fiecare opțiune de formă de plată 
disponibilă în cadrul planului și (e) ratele daunelor în baza planurilor 
medicale. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de 
impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) 
actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice]
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ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromChangesInDemo 
graphicAssumptionsNet 
DefinedBenefitLiabilityAs 
set

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din 
modificările ipotezelor demografice

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c (ii)

documentation Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din 
modificările ipotezelor demografice care duc la reevaluări ale datoriei 
nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele demografice 
tratează probleme precum: (a) mortalitatea; (b) ratele de rotație a 
personalului, de invaliditate și de pensionare timpurie; (c) procentul de 
membri participanți la plan cu persoane în întreținere care vor îndeplini 
condițiile de acordare a beneficiilor; (d) procentul de membri 
participanți la plan care vor selecta fiecare opțiune de formă de plată 
disponibilă în cadrul planului și (e) ratele daunelor în baza planurilor 
medicale. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat]

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a pierderilor (câștigurilor) actuariale rezultate din 
modificările ipotezelor demografice

ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromChangesInDemo 
graphicAssumptionsNe 
tOfTaxDefinedBenefit 
Plans

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din modificările ipotezelor 
demografice, după impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, ca 
urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din modificările 
ipotezelor demografice care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat. Ipotezele demografice tratează 
probleme precum: (a) mortalitatea; (b) ratele de rotație a personalului, de 
invaliditate și de pensionare timpurie; (c) procentul de membri 
participanți la plan cu persoane în întreținere care vor îndeplini 
condițiile de acordare a beneficiilor; (d) procentul de membri 
participanți la plan care vor selecta fiecare opțiune de formă de plată 
disponibilă în cadrul planului și (e) ratele daunelor în baza planurilor 
medicale. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, după 
impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) 
actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice]
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ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromChangesInFinan 
cialAssumptionsBeforeTax 
DefinedBenefitPlans

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din modificările ipotezelor 
financiare, înainte de impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din 
modificările ipotezelor financiare care duc la reevaluări ale datoriei nete 
(activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele financiare 
tratează aspecte precum: (a) rata de actualizare; (b) nivelurile beneficiilor, 
excluzând orice costuri ale beneficiilor care trebuie suportate de către 
angajați, și salariul viitor; (c) în cazul beneficiilor medicale, costurile 
medicale viitoare, inclusiv costurile aferente tratării cererilor (și anume 
costurile care vor fi suportate în tratarea și soluționarea cererilor, inclusiv 
onorariile juridice și cele ale experților evaluatori) și (d) impozitele de 
plătit de către plan pentru contribuțiile legate de serviciu înainte de data 
de raportare sau pentru beneficiile care rezultă din serviciul respectiv. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) 
actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare]
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ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromChangesInFinan 
cialAssumptionsNetDefi 
nedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din 
modificările ipotezelor financiare

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c (iii)

documentation Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din 
modificările ipotezelor financiare care duc la reevaluări ale datoriei nete 
(activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele financiare 
tratează aspecte precum: (a) rata de actualizare; (b) nivelurile beneficiilor, 
excluzând orice costuri ale beneficiilor care trebuie suportate de către 
angajați, și salariul viitor; (c) în cazul beneficiilor medicale, costurile 
medicale viitoare, inclusiv costurile aferente tratării cererilor (și anume 
costurile care vor fi suportate în tratarea și soluționarea cererilor, inclusiv 
onorariile juridice și cele ale experților evaluatori) și (d) impozitele de 
plătit de către plan pentru contribuțiile legate de serviciu înainte de data 
de raportare sau pentru beneficiile care rezultă din serviciul respectiv. 
[Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din 
modificările ipotezelor financiare
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ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromChangesInFinan 
cialAssumptionsNetOfTax 
DefinedBenefitPlans

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din modificările ipotezelor 
financiare, după impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, ca 
urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din modificările 
ipotezelor financiare care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat. Ipotezele financiare tratează aspecte 
precum: (a) rata de actualizare; (b) nivelurile beneficiilor, excluzând orice 
costuri ale beneficiilor care trebuie suportate de către angajați, și salariul 
viitor; (c) în cazul beneficiilor medicale, costurile medicale viitoare, 
inclusiv costurile aferente tratării cererilor (și anume costurile care vor fi 
suportate în tratarea și soluționarea cererilor, inclusiv onorariile juridice 
și cele ale experților evaluatori) și (d) impozitele de plătit de către plan 
pentru contribuțiile legate de serviciu înainte de data de raportare sau 
pentru beneficiile care rezultă din serviciul respectiv. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile (pierderile) 
din reevaluarea planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: 
reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din 
modificările ipotezelor financiare]

ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromExperienceAd 
justmentsBeforeTaxDefi 
nedBenefitPlans

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din ajustările din experiență, 
înainte de impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din ajustările 
din experiență care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) 
privind beneficiul determinat. Ajustările din experiență tratează efectele 
diferențelor dintre ipotezele actuariale anterioare și ceea ce s-a întâmplat 
de fapt. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de 
impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) 
actuariale provenite din ajustările din experiență]
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ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromExperienceAd 
justmentsNetDefinedBene 
fitLiabilityAsset

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din 
ajustările din experiență

Practică comună: IAS 19.141 c

documentation Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din 
ajustările din experiență care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat. Ajustările din experiență tratează 
efectele diferențelor dintre ipotezele actuariale anterioare și ceea ce s-a 
întâmplat de fapt. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat]

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a pierderilor (câștigurilor) actuariale provenite din 
ajustările din experiență

ifrs-full ActuarialGainsLossesAri 
singFromExperienceAd 
justmentsNetOfTaxDefi 
nedBenefitPlans

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din ajustările din experiență, 
după impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, ca 
urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din ajustările din 
experiență care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind 
beneficiul determinat. Ajustările din experiență tratează efectele 
diferențelor dintre ipotezele actuariale anterioare și ceea ce s-a întâmplat 
de fapt. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) 
actuariale provenite din ajustările din experiență]

ifrs-full ActuarialPresentValueOf 
PromisedRetirementBene 
fits

X instant, credit label Valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 d

documentation Valoarea actualizată a plăților previzionate printr-un plan de pensii 
pentru angajații curenți și foștii angajați, care poate fi atribuită serviciului 
deja prestat.
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ifrs-full AdditionalAllowanceRe 
cognisedInProfitOrLossAl 
lowanceAccountForCredi 
tLossesOfFinancialAssets

X duration label Ajustare suplimentară recunoscută în profit sau pierdere, contul de 
ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.16

documentation Cuantumul ajustării suplimentare pentru pierderile din credit aferente 
activelor financiare recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: contul 
de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full AdditionalDisclosuresFor 
AmountsRecognisedAsO 
fAcquisitionDateForEach 
MajorClassOfAssetsAcquir 
edAndLiabilitiesAssume 
dAbstract

label Prezentări suplimentare de informații privind cuantumurile recunoscute 
la data achiziției pentru fiecare clasă principală de active dobândite și de 
datorii asumate [abstract]

ifrs-full AdditionalDisclosuresRela 
tedToRegulatoryDeferra 
lAccountsAbstract

label Prezentări suplimentare de informații legate de conturile de amânare 
aferente activităților reglementate [abstract]

ifrs-full AdditionalInformationA 
boutEntityExposureToRisk

text label Informații suplimentare privind expunerea la risc a entității Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35

documentation Informații suplimentare privind expunerea la risc a entității atunci când 
datele cantitative prezentate nu sunt reprezentative.

ifrs-full AdditionalInformationA 
boutInsuranceContractsEx 
planatory

text block label Informații suplimentare privind contractele de asigurare [text block] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.94

documentation Informațiile suplimentare privind contractele de asigurare necesare 
pentru îndeplinirea obiectivului cerințelor de prezentare a informațiilor 
din IFRS 17. [Referințe: contracte de asigurare [member]]

ifrs-full AdditionalInformationA 
boutNatureAndFinancialEf 
fectOfBusinessCombina 
tion

text label Informații suplimentare privind natura și efectele financiare ale unei 
combinări de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.63

documentation Informații suplimentare privind natura și efectele financiare ale 
combinărilor de întreprinderi care sunt necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor IFRS 3. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]
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ifrs-full AdditionalInformationA 
boutNatureOfAndChange 
sInRisksAssociatedWithIn 
terestsInStructuredEntitie 
sExplanatory

text block label Informații suplimentare privind natura și modificările riscurilor asociate 
intereselor deținute în entități structurate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B25

documentation Prezentarea de informații suplimentare privind natura și modificările 
riscurilor asociate intereselor deținute în entități structurate.

ifrs-full AdditionalInformationA 
boutSharebasedPaymen 
tArrangements

text block label Informații suplimentare privind angajamentele de plată pe bază de 
acțiuni [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.52

documentation Informații suplimentare privind angajamentele de plată pe bază de 
acțiuni care sunt necesare pentru a îndeplini cerințele de prezentare din 
IFRS 2. [Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full AdditionalInformationAb 
stract

label Informații suplimentare [abstract]

ifrs-full AdditionalLiabilitiesCon 
tingentLiabilitiesRecognise 
dInBusinessCombination

X duration, credit label Datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare 
de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation Cuantumul datoriilor contingente suplimentare recunoscute în 
combinările de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente recunoscute 
într-o combinare de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]; 
datorii contingente [member]]

totalLabel Total datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi
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ifrs-full AdditionalLiabilitiesCon 
tingentLiabilitiesRecognise 
dInBusinessCombinatio 
nAbstract

label Datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare 
de întreprinderi [abstract]

ifrs-full AdditionalPaidinCapital X instant, credit label Capital vărsat suplimentar Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul primit sau de primit în urma emisiunii de acțiuni de către 
entitate care depășește valoarea nominală și cuantumurile primite din 
alte tranzacții care implică acțiuni sau acționari ai entității.

ifrs-full AdditionalPaidinCapital 
Member

member label Capital vărsat suplimentar [member] Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă cuantumurile primite în urma emisiunii de 
acțiuni de către entitate care depășesc valoarea nominală și cuantumurile 
primite din alte tranzacții care implică acțiuni sau acționari ai entității.

ifrs-full AdditionalProvisionsO 
therProvisions

X duration, credit label Provizioane suplimentare, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.84 b

documentation Cuantumul altor provizioane suplimentare constituite. [Referințe: alte 
provizioane]

totalLabel Total provizioane suplimentare, alte provizioane

ifrs-full AdditionalProvisionsO 
therProvisionsAbstract

label Provizioane suplimentare, alte provizioane [abstract]
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ifrs-full AdditionalRecognition 
Goodwill

X duration, debit label Recunoaștere suplimentară, fond comercial Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d (ii)

documentation Cuantumul fondului comercial suplimentar recunoscut, cu excepția 
fondului comercial inclus într-un grup destinat cedării care, la data 
achiziției, îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat drept deținut în 
vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5. [Referințe: fond comercial; 
grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării 
[member]]

ifrs-full AdditionsFromAcquisition 
sInvestmentProperty

X duration, debit label Adăugări rezultate din achiziții, investiții imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(i)

documentation Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, rezultate din achiziții. 
[Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full AdditionsFromPurchases 
BiologicalAssets

X duration, debit label Adăugări rezultate din cumpărări, active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 b

documentation Cuantumul adăugărilor la activele biologice, rezultate din cumpărări. 
[Referințe: active biologice]

ifrs-full AdditionsFromSubsequen 
tExpenditureRecognisedA 
sAssetBiologicalAssets

X duration, debit label Adăugări rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ, active 
biologice

Practică comună: IAS 41.50

documentation Cuantumul adăugărilor la activele biologice, rezultate din cheltuieli 
ulterioare recunoscute ca activ. [Referințe: active biologice]

ifrs-full AdditionsFromSubsequen 
tExpenditureRecognisedA 
sAssetInvestmentProperty

X duration, debit label Adăugări rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ, investiții 
imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(i)

documentation Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, rezultate din cheltuieli 
ulterioare recunoscute ca activ. [Referințe: investiții imobiliare]
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ifrs-full AdditionsInvestmentPro 
pertyAbstract

label Adăugări, investiții imobiliare [abstract]

ifrs-full AdditionsLiabilitiesUnder 
InsuranceContractsAn 
dReinsuranceContractsIs 
sued

X duration, credit label Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG37 b

documentation Creșterea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise, 
ca urmare a adăugărilor, altele decât cele rezultate din combinări de 
întreprinderi. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full AdditionsOtherThan 
ThroughBusinessCombina 
tionsBiologicalAssets

X duration, debit label Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
active biologice

Practică comună: IAS 41.50

documentation Cuantumul adăugărilor la activele biologice, altele decât cele dobândite 
prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; active biologice]

totalLabel Total adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
active biologice

ifrs-full AdditionsOtherThan 
ThroughBusinessCombina 
tionsBiologicalAssetsAb 
stract

label Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
active biologice [abstract]

ifrs-full AdditionsOtherThan 
ThroughBusinessCombina 
tionsIntangibleAssetsO 
therThanGoodwill

X duration, debit label Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (i)

documentation Cuantumul adăugărilor la imobilizările necorporale, altele decât fondul 
comercial, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]
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ifrs-full AdditionsOtherThan 
ThroughBusinessCombina 
tionsInvestmentProperty

X duration, debit label Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
investiții imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(i)

documentation Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, altele decât cele 
dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]; investiții imobiliare]

totalLabel Total adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
investiții imobiliare

ifrs-full AdditionsOtherThan 
ThroughBusinessCombina 
tionsPropertyPlantAndE 
quipment

X duration, debit label Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(i)

documentation Cuantumul adăugărilor la imobilizările corporale, altele decât cele 
dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]; imobilizări corporale]

ifrs-full AdditionsOtherThan 
ThroughBusinessCombina 
tionsReinsuranceAssets

X duration, debit label Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, 
active de reasigurare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Cuantumul adăugărilor la activele de reasigurare, altele decât cele 
dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]; active de reasigurare]

ifrs-full AdditionsToNoncurrentAs 
sets

X duration, debit label Adăugări la activele imobilizate, altele decât instrumentele financiare, 
creanțele privind impozitul amânat, activele nete privind beneficiul 
determinat și drepturile care rezultă din contractele de asigurare

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.24 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.28 e

documentation Cuantumul adăugărilor la activele imobilizate, altele decât instrumentele 
financiare, creanțele privind impozitul amânat, activele nete privind 
beneficiul determinat și drepturile care rezultă din contractele de 
asigurare. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat; instrumente 
financiare, clasa [member]; active imobilizate; tipuri de contracte de 
asigurare [member]]
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ifrs-full AdditionsToRightofuseAs 
sets

X duration, debit label Adăugări la activele aferente dreptului de utilizare Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 
h

documentation Cuantumul adăugărilor la activele aferente dreptului de utilizare. 
[Referințe: active aferente dreptului de utilizare]

ifrs-full AddressOfRegisteredOffi 
ceOfEntity

text label Adresa sediului social al entității Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 a

documentation Adresa la care este înregistrat sediul entității.

ifrs-full AddressWhereConsolida 
tedFinancialStatementsAr 
eObtainable

text label Adresa de la care se pot obține situațiile financiare consolidate Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 a

documentation Adresa de la care se pot obține situațiile financiare consolidate conforme 
cu IFRS-urile ale societății-mamă finale sau ale oricărei societăți-mamă 
intermediare a entității. [Referințe: consolidat [member]; IFRS 
[member]]

ifrs-full AdjustedWeightedAverage 
Shares

shares label Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare utilizate la calcularea 
rezultatului pe acțiune diluat

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 b

documentation Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație la care se 
adaugă numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare care ar fi emise în 
cazul conversiei tuturor acțiunilor ordinare potențial diluante în acțiuni 
ordinare. [Referințe: acțiuni ordinare [member]; media ponderată 
[member]]

ifrs-full AdjustmentsForAmortisa 
tionExpense

X duration, debit label Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); cheltuieli cu 
deprecierea și amortizarea]
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ifrs-full AdjustmentsForAmount 
sTransferredToInitialCar 
ryingAmountOfHedgedI 
tems

(X) duration, debit label Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea 
contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau 
suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită 
împotriva riscurilor, după impozitare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în costul inițial 
sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii 
nefinanciare) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție 
prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, după 
impozitare. [Referințe: valoare contabilă [member]]

negatedLabel Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea 
contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau 
suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită 
împotriva riscurilor, după impozitare

ifrs-full AdjustmentsForCurrent 
TaxOfPriorPeriod

X duration, debit label Ajustări pentru impozitul curent din perioadele anterioare Exemplu: IAS 12.80 b

documentation Ajustări ale cheltuielilor cu impozitul (venitului din impozit) 
recunoscute în cursul perioadei pentru impozitul curent din perioadele 
anterioare.

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInAccruedInco 
meIncludingContractAs 
sets

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, inclusiv 
activele din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, inclusiv 
activele din contracte în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu 
fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: venituri angajate, inclusiv activele din contracte; profit 
(pierdere)]

totalLabel Total ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, inclusiv 
activele din contracte
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ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInAccruedInco 
meIncludingContractAsset 
sAbstract

label Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, inclusiv 
activele din contracte [abstract]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInAccruedInco 
meOtherThanContractAs 
sets

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, altele decât 
activele din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, altele decât 
activele din contracte în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu 
fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: venituri angajate, altele decât activele din contracte; profit 
(pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInBiologicalAs 
sets

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor biologice Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor biologice în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active biologice; profit 
(pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInContractAs 
sets

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor din contracte Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor din contracte în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active din contracte; 
profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInDerivativeFi 
nancialAssets

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare derivate Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare derivate în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active 
financiare derivate; profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInFinancialAsset 
sHeldForTrading

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare deținute în 
vederea tranzacționării

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare deținute în 
vederea tranzacționării în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu 
fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: active financiare; active financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea 
tranzacționării; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInInventories

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: stocuri; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInLoansAndAd 
vancesToBanks

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către 
bănci

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către 
bănci în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie 
net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: 
împrumuturi și avansuri către bănci; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInLoansAndAd 
vancesToCustomers

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către 
clienți

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către 
clienți în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie 
net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: 
împrumuturi și avansuri către clienți; profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInOtherAssets

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: alte active; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInOtherCurren 
tAssets

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active circulante Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active circulante în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte active circulante; 
profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInOtherOpera 
tingReceivables

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit 
(pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInPrepaidExpen 
ses

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) cheltuielilor în avans Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) cheltuielilor în avans în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli în avans trecute 
la cheltuieli în perioada curentă; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInReverseRe 
purchaseAgreementsAnd 
CashCollateralOnSecuri 
tiesBorrowed

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) acordurilor reverse repo și a 
garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) acordurilor reverse repo și a 
garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: acorduri 
reverse repo și garanții în numerar pentru titlurile de valoare luate cu 
împrumut; profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInTradeAccoun 
tReceivable

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit 
(pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDecrea 
seIncreaseInTradeAndO 
therReceivables

X duration, debit label Ajustări pentru reducerea (creșterea) creanțelor comerciale și a altor 
creanțe

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reducerea (creșterea) creanțelor comerciale și a altor 
creanțe în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie 
net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: creanțe 
comerciale și alte creanțe; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDeferred 
TaxExpense

X duration, debit label Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul amânat Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul amânat în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu (venituri din) impozitul 
amânat; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDeferred 
TaxOfPriorPeriods

X duration, debit label Ajustări pentru impozitul amânat din perioadele anterioare Practică comună: IAS 12.80

documentation Ajustări ale cheltuielilor cu impozitul (venitului din impozit) 
recunoscute în cursul perioadei pentru impozitul amânat din perioadele 
anterioare.

ifrs-full AdjustmentsForDeprecia 
tionAndAmortisationEx 
pense

X duration, debit label Ajustări pentru cheltuielile cu deprecierea și amortizarea Practică comună: IAS 7.20 b

documentation Ajustări pentru cheltuielile cu deprecierea și amortizarea în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea 
și amortizarea; profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForDeprecia 
tionAndAmortisationEx 
penseAndImpairmentLoss 
ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInProfi 
tOrLoss

X duration, debit label Ajustări pentru cheltuielile cu deprecierea și amortizarea și pierderea din 
depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscute în profit sau 
pierdere

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru cheltuielile cu deprecierea și amortizarea și pierderea din 
depreciere (reluarea pierderii din depreciere) în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: pierdere din depreciere; cheltuieli cu 
deprecierea și amortizarea; pierderea din depreciere (reluarea pierderii 
din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDeprecia 
tionExpense

X duration, debit label Ajustări pentru cheltuielile de amortizare Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru cheltuielile de amortizare în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForDividen 
dIncome

X duration, credit label Ajustări pentru veniturile din dividende Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru veniturile din dividende în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: venituri din dividende; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForFairValue 
GainsLosses

X duration, debit label Ajustări pentru pierderile (câștigurile) din valoarea justă Practică comună: IAS 7.20 b

documentation Ajustări pentru pierderile (câștigurile) din valoarea justă în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForFinance 
Costs

X duration, debit label Ajustări pentru costurile financiare Practică comună: IAS 7.20 c

documentation Ajustări pentru costurile financiare în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: costuri financiare; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForFinanceIn 
come

X duration, credit label Ajustări pentru veniturile financiare Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru veniturile financiare în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: venituri financiare; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForFinanceIn 
comeCost

X duration, credit label Ajustări pentru veniturile (costurile) financiare Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru veniturile sau costurile financiare nete în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri (costuri) 
financiare; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForGainLos 
sOnDisposalOfInvestment 
sInSubsidiariesJointVen 
turesAndAssociates

X duration, credit label Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedarea investițiilor în filiale, 
asocieri în participație și entități asociate

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedarea investițiilor în filiale, 
asocieri în participație și entități asociate în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: entități asociate [member]; asocieri în 
participație [member]; filiale [member]; investiții în filiale, asocieri în 
participație și entități asociate raportate în situații financiare separate; 
profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForGainLos 
sOnDisposalsPropertyPlan 
tAndEquipment

X duration, credit label Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedări, imobilizări corporale Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedări de imobilizări corporale în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit 
(pierdere); imobilizări corporale; cedări, imobilizări corporale]

ifrs-full AdjustmentsForGainsLos 
sesOnChangeInFairValue 
LessCostsToSellBiologica 
lAssets

X duration, credit label Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste minus 
costurile de vânzare, active biologice

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste minus 
costurile de vânzare a activelor biologice în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: active biologice; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForGainsLos 
sesOnChangeInFairVa 
lueOfDerivatives

X duration, credit label Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste a 
instrumentelor derivate

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste a 
instrumentelor derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu 
fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; instrumente derivate [member]; 
profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForGainsLos 
sesOnFairValueAdjustmen 
tInvestmentProperty

X duration, credit label Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste, investiții 
imobiliare

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru câștiguri (pierderi) rezultate din variația valorii juste a 
investițiilor imobiliare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu 
fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: investiții imobiliare; câștigurile (pierderile) din ajustarea 
valorii juste, investiții imobiliare; profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForImpair 
mentLossRecognisedInPro 
fitOrLossGoodwill

X duration, debit label Ajustări pentru pierderea din depreciere recunoscută în profit sau 
pierdere, fond comercial

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru pierderea din depreciere a fondului comercial 
recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: fond comercial; pierdere din depreciere; 
pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full AdjustmentsForImpair 
mentLossReversalOfIm 
pairmentLossRecognise 
dInProfitOrLoss

X duration, debit label Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere

Practică comună: IAS 7.20 b

documentation Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: pierderea din depreciere (reluarea 
pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full AdjustmentsForImpair 
mentLossReversalOfIm 
pairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossExploratio 
nAndEvaluationAssets

X duration, debit label Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, active de explorare și 
evaluare

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) a activelor de explorare și evaluare recunoscută în profit sau 
pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de 
trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: active de explorare și evaluare [member]; pierdere din 
depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii 
din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierderea din 
depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau 
pierdere]

ifrs-full AdjustmentsForImpair 
mentLossReversalOfIm 
pairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossInventor 
ies

X duration, debit label Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, stocuri

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) a stocurilor recunoscută în profit sau pierdere în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: stocuri; pierdere din 
depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii 
din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierderea din 
depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau 
pierdere]
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ifrs-full AdjustmentsForImpair 
mentLossReversalOfIm 
pairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossLoansAn 
dAdvances

X duration, debit label Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, împrumuturi și avansuri

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) a împrumuturilor și avansurilor recunoscută în profit sau 
pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de 
trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full AdjustmentsForImpair 
mentLossReversalOfIm 
pairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossProperty 
PlantAndEquipment

X duration, debit label Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări corporale

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) a imobilizărilor corporale recunoscută în profit sau pierdere 
în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: ajustări 
pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) 
recunoscută în profit sau pierdere; imobilizări corporale]

ifrs-full AdjustmentsForImpair 
mentLossReversalOfIm 
pairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossTradeAn 
dOtherReceivables

X duration, debit label Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, creanțe comerciale și alte 
creanțe

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) a creanțelor comerciale și altor creanțe recunoscută în profit 
sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de 
trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: creanțe comerciale și alte creanțe; pierdere din depreciere; 
ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierderea din depreciere 
(reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full AdjustmentsForIncome 
TaxExpense

X duration, debit label Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit Prezentarea informațiilor: IAS 7.35

documentation Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInContractLiabil 
ities

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii din contracte; 
profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInDeferredInco 
meIncludingContractLi 
abilities

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, 
inclusiv datoriile din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, 
inclusiv datoriile din contracte, în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile 
din contracte; profit (pierdere)]

totalLabel Total ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în 
avans, inclusiv datoriile din contracte

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInDeferredInco 
meIncludingContractLiabi 
litiesAbstract

label Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, 
inclusiv datoriile din contracte [abstract]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInDeferredInco 
meOtherThanContractLi 
abilities

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, 
altele decât datoriile din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, 
altele decât datoriile din contracte, în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: venituri înregistrate în avans, altele decât 
datoriile din contracte; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInDepositsFrom 
Banks

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la bănci Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la bănci în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: depozite de la bănci; 
profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInDepositsFrom 
Customers

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la clienți Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la clienți în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: depozite de la clienți; 
profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInDerivativeFinan 
cialLiabilities

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare derivate Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare derivate în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii 
financiare derivate; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInEmployeeBene 
fitLiabilities

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor aferente beneficiilor 
angajaților

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor aferente beneficiilor 
angajaților în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de 
trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInFinancialLiabili 
tiesHeldForTrading

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare deținute în 
vederea tranzacționării

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare deținute în 
vederea tranzacționării în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu 
fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. 
[Referințe: datorii financiare; datorii financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere care corespund definiției instrumentelor deținute 
în vederea tranzacționării; profit (pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInInsuranceRein 
suranceAndInvestment 
ContractLiabilities

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte de 
asigurare, de reasigurare și de investiții

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte de 
asigurare, de reasigurare și de investiții în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: datorii din contracte de investiții; datorii din 
contractele de asigurare și de reasigurare emise; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInOtherCurrentLi 
abilities

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii curente Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii curente în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte datorii curente; profit 
(pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii în scopul reconcilierii 
profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) 
activitățile de exploatare. [Referințe: alte datorii; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInOtherOpera 
tingPayables

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit 
(pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInRepurchaseA 
greementsAndCashColla 
teralOnSecuritiesLent

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) acordurilor de răscumpărare și a 
garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) acordurilor de răscumpărare și a 
garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: acorduri de 
răscumpărare și garanții în numerar pentru titlurile de valoare date cu 
împrumut; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInTradeAccount 
Payable

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale Practică comună: IAS 7.20 a

documentation Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit 
(pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncrease 
DecreaseInTradeAndOther 
Payables

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor comerciale și a altor 
datorii

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru (reducerea) (creșterea) datoriilor comerciale și a altor 
datorii în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie 
net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii 
comerciale și alte datorii; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForIncreaseI 
nOtherProvisionsArising 
FromPassageOfTime

X duration, debit label Ajustări pentru creșterea altor provizioane datorită trecerii timpului Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru creșterea altor provizioane datorită trecerii timpului în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit 
(pierdere); alte provizioane [member]]
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ifrs-full AdjustmentsForInterestEx 
pense

X duration, debit label Ajustări pentru cheltuielile cu dobânzile Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru cheltuielile cu dobânzile în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForInterestIn 
come

X duration, credit label Ajustări pentru veniturile din dobânzi Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru cheltuielile cu veniturile din dobânzi în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri din dobânzi; 
profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForLosses 
GainsOnDisposalOfNon 
currentAssets

X duration, debit label Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate Practică comună: IAS 7.14

documentation Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate în 
scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net 
provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active 
imobilizate; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForProvisions X duration, debit label Ajustări pentru provizioane Practică comună: IAS 7.20 b

documentation Ajustări pentru provizioane în scopul reconcilierii profitului (pierderii) 
cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de 
exploatare. [Referințe: provizioane; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForReconcile 
ProfitLoss

X duration, debit label Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) Prezentarea informațiilor: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie 
net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit 
(pierdere)]

totalLabel Total ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)
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ifrs-full AdjustmentsForReconcile 
ProfitLossAbstract

label Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) [abstract]

ifrs-full AdjustmentsForShareba 
sedPayments

X duration, debit label Ajustări pentru plățile pe bază de acțiuni Practică comună: IAS 7.20 b

documentation Ajustări pentru plățile pe bază de acțiuni în scopul reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForUndistribu 
tedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit label Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate Practică comună: IAS 7.20 b

documentation Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: entități asociate 
[member]; profit (pierdere)]

negatedLabel Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate

ifrs-full AdjustmentsForUndistribu 
tedProfitsOfInvestment 
sAccountedForUsingEqui 
tyMethod

X duration, credit label Ajustări pentru profiturile nedistribuite din investiții contabilizate prin 
metoda punerii în echivalență

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări pentru profiturile nedistribuite din investiții contabilizate prin 
metoda punerii în echivalență în scopul reconcilierii profitului (pierderii) 
cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de 
exploatare. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență; profit (pierdere)]

ifrs-full AdjustmentsForUnrealised 
ForeignExchangeLosses 
Gains

X duration, debit label Ajustări pentru pierderi (câștiguri) nerealizate din diferențele de curs 
valutar

Exemplu: IAS 7 - Situația fluxurilor de 
trezorerie pentru o entitate care nu este 
instituție financiară, practică comună: 
IAS 7.20 b

documentation Ajustări pentru pierderi (câștiguri) nerealizate din diferențele de curs 
valutar în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie 
net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit 
(pierdere)]
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ifrs-full AdjustmentsToProfitLoss 
ForInterestAndDividend 
sOnEquityInstrumentsO 
therThanPreferenceShare 
sAndParticipatingEquityIn 
struments

(X) duration, debit label Ajustări ale profitului (pierderii) pentru dobânzile și dividendele aferente 
instrumentelor de capitaluri proprii, altele decât acțiunile preferențiale și 
instrumentele de capitaluri proprii participative

Practică comună: IAS 33.70 a

documentation Ajustarea pentru reconcilierea profitului (pierderii) care poate fi atribuit 
(ă) societății-mamă la numărătorul utilizat la calcularea rezultatului de 
bază (pierderii) care derivă din dobânzi și dividende aferente 
instrumentelor de capitaluri proprii, altele decât acțiunile preferențiale și 
instrumentele de capitaluri proprii participative.

negatedLabel Ajustări ale profitului (pierderii) pentru dobânzile și dividendele aferente 
instrumentelor de capitaluri proprii, altele decât acțiunile preferențiale și 
instrumentele de capitaluri proprii participative

ifrs-full AdjustmentsToReconcile 
ProfitLossAttributable 
ToOwnersOfParentToNu 
meratorUsedInCalculating 
BasicEarningsPerShare

(X) duration, debit label Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) 
proprietarilor societății-mamă la numărătorul utilizat la calcularea 
rezultatului pe acțiune de bază

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation Ajustarea pentru reconcilierea profitului (pierderii) care poate fi atribuit 
(ă) societății-mamă la numărătorul utilizat la calcularea rezultatului pe 
acțiune de bază. Aceasta reprezintă valoarea agregată a cuantumurilor 
aferente reconcilierii pentru toate clasele de instrumente care afectează 
rezultatul pe acțiune de bază.

negatedTotalLa-
bel

Total ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) care poate fi 
atribuit(ă) proprietarilor societății-mamă la numărătorul utilizat la 
calcularea rezultatului pe acțiune de bază

ifrs-full AdjustmentsToReconcile 
ProfitLossOtherThan 
ChangesInWorkingCapital

X duration, debit label Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii), altele decât 
modificările capitalului circulant

Practică comună: IAS 7.20

documentation Ajustări, altele decât modificările capitalului circulant, în scopul 
reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din 
(folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/62 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AdjustmentsToReconcile 
ProfitLossToNumeratorU 
sedInCalculatingBasicEar 
ningsPerShareAbstract

label Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) aduse numărătorului 
utilizat la calcularea rezultatului pe acțiune de bază [abstract]

ifrs-full AdjustmentsToReconcile 
ProfitLossToNumeratorU 
sedInCalculatingEarning 
sPerShareAbstract

label Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) aduse numărătorului 
utilizat la calcularea rezultatului pe acțiune [abstract]

ifrs-full AdjustmentToCarryingA 
mountsReportedUnderPre 
viousGAAP

X instant, debit label Ajustarea agregată a valorilor contabile ale investițiilor raportate 
conform GAAP anterioare

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.31 c

documentation Cuantumul ajustărilor agregate ale valorilor contabile raportate conform 
GAAP anterioare ale investițiilor în filiale, asocieri în participație sau 
entități asociate în primele situații financiare IFRS ale entității. [Referințe: 
entități asociate [member]; valoare contabilă [member]; asocieri în 
participație [member]; GAAP anterioare [member]; filiale [member]; 
investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate raportate în 
situații financiare separate; IFRS [member]]

ifrs-full AdjustmentToMidmarket 
ConsensusPriceMeasure 
mentInputMember

member label Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață, dată de intrare pentru 
evaluare [member]

Exemplu: IFRS 13.B36 c

documentation Acest membru reprezintă o ajustare a prețului de consens mediu de pe 
piață, utilizată ca dată de intrare pentru evaluare.
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ifrs-full AdjustmentToProfitLoss 
ForPreferenceShareDivi 
dends

(X) duration, debit label Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor 
preferențiale

Exemplu: IAS 33 -, exemplu: 12 
Calcularea și prezentarea rezultatului 
pe acțiune de bază și rezultatului pe 
acțiune diluat (global, exemplu:, 
exemplu: IAS 33.70 a

documentation Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor 
preferențiale neparticipative în scopul calculării profitului (pierderii) 
care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății-mamă. 
[Referințe: acțiuni preferențiale [member]; profit (pierdere)]

negatedLabel Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor 
preferențiale

ifrs-full AdministrationCostsNo 
tReflectedInReturnOnPla 
nAssetsDefinedBenefit 
Plans

X duration, debit label Costuri administrative nereflectate în rentabilitatea activelor planului, 
planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul costurilor administrative din perioada curentă legate de 
planurile de beneficii determinate nereflectate în rentabilitatea activelor 
planului. [Referințe: cheltuieli administrative; cheltuieli cu beneficiile 
postangajare în profit sau pierdere, planuri de beneficii determinate] [În 
opoziție cu: creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind 
beneficiul determinat rezultată din costurile administrative nereflectate 
în rentabilitatea activelor planului; rentabilitatea activelor planului, 
excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile, după 
impozitare, planuri de beneficii determinate; rentabilitatea activelor 
planului, excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile, 
înainte de impozitare, planuri de beneficii determinate]

ifrs-full AdministrativeExpense (X) duration, debit label Cheltuieli administrative Exemplu: IAS 1.103, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.99, prezentarea 
informațiilor: IAS 26.35 b (vi)

documentation Cuantumul cheltuielilor pe care entitatea le clasifică drept administrative.

negatedLabel Cheltuieli administrative
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ifrs-full Advances X instant, credit label Avansuri primite, care reprezintă datorii din contracte pentru obligațiile 
de executare îndeplinite la un moment specific

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul avansurilor primite care reprezintă datorii din contracte 
pentru obligațiile de executare îndeplinite la un moment specific. 
[Referințe: datorii din contracte; obligații de executare îndeplinite la un 
moment specific [member]]

ifrs-full AdvertisingExpense X duration, debit label Cheltuieli de publicitate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din publicitate.

ifrs-full AggregateAdjustmentTo 
CarryingValueReportedUn 
derPreviousGAAPMember

member label Ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30 b

documentation Acest membru reprezintă ajustarea agregată a valorilor contabile 
raportate conform GAAP anterioare. [Referințe: valoare contabilă 
[member]; GAAP anterioare [member]]

ifrs-full AggregateContinuingAnd 
DiscontinuedOperations 
Member

member label Valoarea agregată a activităților continue și a activităților întrerupte 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5 - 
Prezentare și descriere

documentation Acest membru reprezintă valoarea agregată a activităților continue și a 
activităților întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; 
activități continue [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/65  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AggregateDifferenceBet 
weenFairValueAtInitialRe 
cognitionAndAmountDe 
terminedUsingValuation 
TechniqueYetToBeRecog 
nised

X instant label Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul 
tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.28 b

documentation Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul 
tranzacției pentru instrumentele financiare care nu a fost încă 
recunoscută în profit sau pierdere. [Referințe: instrumente financiare, 
clasa [member]]

periodStartLabel Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul 
tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere la 
începutul perioadei

periodEndLabel Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul 
tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere la finalul 
perioadei

ifrs-full AggregatedIndividuallyIm 
materialAssociatesMem 
ber

member label Valoarea agregată a entităților asociate care individual nu sunt 
semnificative [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 c 
(ii), prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M bdocumentation Acest membru reprezintă valoarea agregată a entităților asociate care 

individual nu sunt semnificative. [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full AggregatedIndividuallyIm 
materialBusinessCombina 
tionsMember

member label Valoarea agregată a combinărilor de întreprinderi care individual nu sunt 
semnificative [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B65

documentation Acest membru reprezintă valoarea agregată a combinărilor de 
întreprinderi care individual nu sunt semnificative. [Referințe: combinări 
de întreprinderi [member]]
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ifrs-full AggregatedIndividuallyIm 
materialJointVenture 
sMember

member label Valoarea agregată a asocierilor în participație care individual nu sunt 
semnificative [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 c 
(i), prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Acest membru reprezintă valoarea agregată a asocierilor în participație 
care individual nu sunt semnificative. [Referințe: asocieri în participație 
[member]]

ifrs-full AggregatedMeasurement 
Member

member [default] label Valoarea agregată a evaluărilor [member] Prezentarea informațiilor: IAS 40.32A, 
prezentarea informațiilor: IAS 41.50, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
a

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de evaluări. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Evaluare” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.

ifrs-full AggregatedTimeBands 
Member

member label Valoarea agregată a intervalelor de timp [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.61, 
exemplu: IAS 19.147 c, prezentarea 
informațiilor: IFRS 15.120 b (i), 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109A, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.120, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.23B 
a, exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 
7.B35

documentation Acest membru reprezintă valoarea agregată a intervalelor de timp. 
Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Scadență” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full AggregateNotSignificantIn 
dividualAssetsOrCashgen 
eratingUnitsMember

member label Valoarea agregată a unităților generatoare de numerar pentru care 
valoarea totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu 
durată utilă de viață nedeterminată nu este semnificativă [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.135

documentation Acest membru reprezintă valoarea agregată a unităților generatoare de 
numerar pentru care valoarea totală a fondului comercial sau a 
imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață nedeterminată nu este 
semnificativă. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]; 
fond comercial; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full AggregateOfFairValues 
Member

member [default] label Valoarea agregată a valorilor juste [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30 a

documentation Acest membru reprezintă valoarea agregată a valorilor juste. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Valoarea justă drept 
cost presupus” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full AgriculturalProduceBy 
GroupAxis

axis label Produse agricole pe grupuri [axis] Practică comună: IAS 41.46 b (ii)

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full AgriculturalProduceGroup 
Member

member [default] label Produse agricole, grup [member] Practică comună: IAS 41.46 b (ii)

documentation Acest membru reprezintă toate produsele agricole atunci când sunt 
dezagregate pe grupuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea 
standard a axei „Produse agricole pe grupuri” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru. [Referințe: produse agricole curente]

ifrs-full Aircraft X instant, debit label Aeronave Exemplu: IAS 16.37 e

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă aeronave utilizate în 
operațiunile entității.
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ifrs-full AircraftMember member label Aeronave [member] Exemplu: IAS 16.37 e

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în aeronave utilizate în cadrul activităților entității. [Referințe: 
imobilizări corporale]

ifrs-full AirportLandingRights 
Member

member label Drepturi de aterizare pe aeroport [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă drepturile de aterizare pe aeroport.

ifrs-full AllLevelsOfFairValueHier 
archyMember

member [default] label Toate nivelurile din ierarhia valorii juste [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.142, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
bdocumentation Acest membru reprezintă toate nivelurile din ierarhia valorii juste. 

Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Niveluri în 
ierarhia valorii juste” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full AllOtherSegmentsMem 
ber

member label Toate celelalte segmente [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 
15.115, prezentarea informațiilor: 
IFRS 8.16documentation Acest membru reprezintă activitățile și segmentele operaționale care nu 

sunt raportabile.

ifrs-full AllowanceAccountForCre 
ditLossesOfFinancialAs 
sets

X instant, credit label Contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation Cuantumul unui cont de ajustare utilizat pentru contabilizarea 
deprecierilor activelor financiare din cauza pierderilor din credit. 
[Referințe: active financiare]

periodStartLabel Contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare 
la începutul perioadei

periodEndLabel Contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare 
la finalul perioadei

ifrs-full AllowanceForCreditLosses 
Member

member label Ajustare pentru pierderile din credit [member] Practică comună: IAS 12.81 g

documentation Acest membru reprezintă un cont de ajustare utilizat pentru 
contabilizarea deprecierilor activelor financiare din cauza pierderilor din 
credit.
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ifrs-full AllTypesOfDepositaryRe 
ceiptsMember

member label Toate tipurile de certificate de depozit [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de certificate de depozit.

ifrs-full AllYearsOfInsuranceClaim 
Member

member [default] label Toți anii de creanțe de asigurare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă toți anii de creanțe de asigurare. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Anii de creanțe de 
asigurare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full AmortisationAssetsRecog 
nisedFromCostsIncurred 
ToObtainOrFulfilCon 
tractsWithCustomers

X duration, debit label Amortizarea, active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire 
a contractelor cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 
b

documentation Cuantumul amortizării activelor recunoscute din costurile suportate 
pentru obținerea sau îndeplinirea contractelor cu clienții. [Referințe: 
active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a 
contractelor cu clienții; cheltuieli cu amortizarea]

ifrs-full AmortisationDeferredAc 
quisitionCostsArisingFro 
mInsuranceContracts

(X) duration, credit label Amortizarea, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de 
asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG39 c

documentation Cuantumul amortizării costurilor de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite 
din contracte de asigurare; cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; tipuri 
de contracte de asigurare [member]]

negatedLabel Amortizarea, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de 
asigurare

ifrs-full AmortisationExpense X duration, debit label Cheltuieli cu amortizarea Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu amortizarea. Amortizarea este alocarea 
sistematică a valorii amortizabile a imobilizărilor necorporale de-a 
lungul duratei lor de viață utilă.
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ifrs-full AmortisationIntangibleAs 
setsOtherThanGoodwill

(X) duration label Amortizarea, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (vi)

documentation Cuantumul amortizării imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Amortizarea, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial
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ifrs-full AmortisationMethodIntan 
gibleAssetsOtherThan 
Goodwill

text label Metoda de amortizare, imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
b

documentation Metoda de amortizare utilizată pentru imobilizările necorporale, altele 
decât fondul comercial, care au o durată de viață utilă determinată. 
[Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; 
cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

ifrs-full AmortisationOfGainsAn 
dLossesArisingOnBuyin 
gReinsurance

X duration, debit label Amortizarea pierderilor (câștigurilor) provenite din cumpărarea 
reasigurării

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b (ii)

documentation Cuantumul amortizării pierderilor (câștigurilor) amânate care provin din 
cumpărarea de reasigurări. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și 
amortizarea; câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere la 
cumpărarea reasigurării]

ifrs-full AmortisationRateIntangi 
bleAssetsOtherThanGood 
will

X.XX duration label Rata de amortizare, imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
a

documentation Rata de amortizare utilizată pentru imobilizările necorporale, altele 
decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial]
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ifrs-full AmountByWhichFinancia 
lAssetsRelatedCreditDeri 
vativesOrSimilarInstru 
mentsMitigateMaximu 
mExposureToCreditRisk

X instant label Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele 
similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere diminuează expunerea maximă la 
riscul de credit.

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 b

documentation Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele 
similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere diminuează expunerea maximă la 
riscul de credit. [Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit 
[member]; instrumente derivate [member]; expunerea maximă la riscul 
de credit; active financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full AmountByWhichLoansOr 
ReceivablesRelatedCredit 
DerivativesOrSimilarIn 
strumentsMitigateMaximu 
mExposureToCreditRisk

X instant label Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele 
similare legate de credite sau creanțe diminuează expunerea maximă la 
riscul de credit

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 b

documentation Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele 
similare legate de credite sau creanțe diminuează expunerea maximă la 
riscul de credit. [Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit 
[member]; expunerea maximă la riscul de credit; instrumente derivate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full AmountByWhichRegula 
toryDeferralAccountCre 
ditBalanceHasBeenRedu 
cedBecauseItIsNoLonger 
FullyReversible

X instant, debit label Cuantumul cu care a fost redus soldul creditor al contului de amânare 
aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet reversibil

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.36

documentation Cuantumul cu care a fost redus soldul creditor al unui cont de amânare 
aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet 
reversibil. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate]

ifrs-full AmountByWhichRegula 
toryDeferralAccountDebit 
BalanceHasBeenReduced 
BecauseItIsNoLongerFul 
lyRecoverable

X instant, credit label Cuantumul cu care a fost redus soldul debitor al contului de amânare 
aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet 
recuperabil

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.36

documentation Cuantumul cu care a fost redus soldul debitor al unui cont de amânare 
aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet 
recuperabil. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate]

ifrs-full AmountByWhichUnitsRe 
coverableAmountExceed 
sItsCarryingAmount

X instant, debit label Cuantumul cu care valoarea recuperabilă a unității depășește valoarea sa 
contabilă

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 
36.135 e (i)

documentation Cuantumul cu care valoarea recuperabilă a unei unități (unui grup de 
unități) generatoare de numerar depășește valoarea sa contabilă. 
[Referințe: valoare contabilă [member]; unități generatoare de numerar 
[member]]

ifrs-full AmountByWhichValueAs 
signedToKeyAssumption 
MustChangeInOrderForU 
nitsRecoverableAmountTo 
BeEqualToCarryingA 
mount

X.XX instant label Cuantumul cu care valoarea atribuită ipotezei principale trebuie să se 
modifice, astfel încât valoarea recuperabilă a unității să fie egală cu 
valoarea sa contabilă

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 f 
(iii), prezentarea informațiilor: IAS 
36.135 e (iii)

documentation Cuantumul cu care valoarea care a fost atribuită ipotezei principale 
trebuie să se modifice, astfel încât valoarea recuperabilă a unității să fie 
egală cu valoarea sa contabilă. [Referințe: valoare contabilă [member]]
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ifrs-full AmountIncurredByEntity 
ForProvisionOfKeyManage 
mentPersonnelServicesPro 
videdBySeparateManage 
mentEntity

X duration, debit label Cuantumurile suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind 
personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de 
administrare separată

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18A

documentation Cuantumurile suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind 
personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de 
administrare separată. [Referințe: personalul-cheie din conducerea 
entității sau a societății-mamă [member]; entități de administrare 
separate [member]]

ifrs-full AmountOfReclassification 
sOrChangesInPresentation

X duration label Cuantumul reclasificărilor sau modificărilor prezentării Prezentarea informațiilor: IAS 1.41 b

documentation Cuantumul care este reclasificat atunci când entitatea face modificări în 
situațiile sale financiare în ceea ce privește prezentarea sau clasificarea.

ifrs-full AmountPresentedInOther 
ComprehensiveIncomeR 
ealisedAtDerecognition

X duration label Cuantumul prezentat în alte elemente ale rezultatului global realizat la 
data derecunoașterii datoriei financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.10 d

documentation Cuantumul prezentat în alte elemente ale rezultatului global care a fost 
realizat la data derecunoașterii datoriilor financiare desemnate ca fiind 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full AmountReclassifiedFrom 
ProfitOrLossToOtherCom 
prehensiveIncomeApplyin 
gOverlayApproach

X duration, debit label Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale 
rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.35D a

documentation Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale 
rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, prezentat ca un 
element-rând separat în profit sau pierdere.
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ifrs-full AmountReclassifiedFrom 
ProfitOrLossToOtherCom 
prehensiveIncomeApplyin 
gOverlayApproachNewly 
DesignatedFinancialAssets

X duration, debit label Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale 
rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, active financiare 
nou-desemnate

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L f (i)

documentation Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale 
rezultatului global legate de activele financiare nou-desemnate prin 
aplicarea abordării stratificate.

ifrs-full AmountReclassifiedToO 
therComprehensiveInco 
meFromProfitOrLossAp 
plyingOverlayApproachBe 
foreTax

X duration, credit label Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale 
rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, înainte de 
impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.35D b

documentation Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după ce a 
fost reclasificat din profit sau pierdere prin aplicarea abordării 
stratificate, înainte de impozitare. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]

ifrs-full AmountReclassifiedToO 
therComprehensiveInco 
meFromProfitOrLossAp 
plyingOverlayApproach 
NetOfTax

X duration, credit label Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale 
rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, după impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.35D b

documentation Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după ce a 
fost reclasificat din profit sau pierdere prin aplicarea abordării 
stratificate, după impozitare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global]

ifrs-full AmountRecognisedInO 
therComprehensiveInco 
meAndAccumulatedInE 
quityRelatingToNoncur 
rentAssetsOrDisposal 
GroupsHeldForSale

X instant, credit label Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și 
acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau 
grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării

Exemplu: IFRS 5 -, exemplu: 12, 
prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și 
acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau 
grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării. [Referințe: active 
imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în 
vederea vânzării; alte rezerve; alte elemente ale rezultatului global; 
grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării 
[member]]
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AmountRecognisedInO 
therComprehensiveInco 
meAndAccumulatedInE 
quityRelatingToNoncur 
rentAssetsOrDisposal 
GroupsHeldForSaleMem 
ber

member label Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și 
acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau 
grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării [member]

Exemplu: IFRS 5 -, exemplu: 12, 
prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
rezultă din cuantumurile recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global și acumulate în capitalurile proprii care se referă la active 
imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării. 
[Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full AmountRecognisedInProfi 
tOrLossForReportingPer 
iodToReflectChangesInLea 
sePaymentsThatAriseFrom 
RentConcessionsOccurrin 
gAsDirectConsequenceOf 
Covid19PandemicToWhi 
chLesseeAppliedPractica 
lExpedientInParagra 
ph46AOfIFRS16

X duration, credit label Cuantumul recunoscut în profit sau pierdere pentru perioada de 
raportare cu scopul de a reflecta modificările plăților de leasing care 
decurg din concesiile privind chiria apărute ca o consecință directă a 
pandemiei de COVID-19 pentru care locatarul a aplicat soluția practică 
de la punctul 46A din IFRS 16

Prezentarea informațiilor: IFRS 
16.60A b

documentation Cuantumul recunoscut în profit sau pierdere pentru perioada de 
raportare cu scopul de a reflecta modificările plăților de leasing care 
decurg din concesiile privind chiria apărute ca o consecință directă a 
pandemiei de COVID-19 pentru care locatarul a aplicat soluția practică 
de la punctul 46A din IFRS 16.

commentary-
Guidance

Ar trebui să se utilizeze o valoare XBRL pozitivă pentru a indica cazurile 
în care suma reprezintă o modificare ce reduce plățile de leasing.
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elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AmountRemovedFromRe 
serveOfCashFlowHedge 
sAndIncludedInInitialCos 
tOrOtherCarryingAmoun 
tOfNonfinancialAssetLiabi 
lityOrFirmCommitment 
ForWhichFairValueHedge 
AccountingIsApplied

(X) duration, debit label Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă 
a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru 
care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva 
riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.11 d (i)

documentation Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă 
a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament 
ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste 
împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din acoperirea fluxurilor de 
trezorerie]

negatedLabel Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă 
a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru 
care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva 
riscurilor

ifrs-full AmountRemovedFromRe 
serveOfChangeInValueOf 
ForeignCurrencyBasis 
SpreadsAndIncludedInIni 
tialCostOrOtherCarryingA 
mountOfNonfinancialAs 
setLiabilityOrFirmCommit 
mentForWhichFairValueH 
edgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit label Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază 
valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului 
(datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică 
contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.16

documentation Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază 
valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ 
(unei datorii) nefinanciar(e) sau a unui angajament ferm pentru care se 
aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. 
[Referințe: rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară]

negatedLabel Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază 
valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului 
(datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică 
contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor
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ifrs-full AmountRemovedFromRe 
serveOfChangeInValueOf 
ForwardElementsOfFor 
wardContractsAndInclude 
dInInitialCostOrOtherCar 
ryingAmountOfNonfinan 
cialAssetLiabilityOrFirm 
CommitmentForWhich 
FairValueHedgeAccountin 
gIsApplied

(X) duration, debit label Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor 
forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă 
valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a 
angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a 
valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.16

documentation Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor 
forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă 
valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau 
a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire 
a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea 
valorii elementelor forward din contractele forward]

negatedLabel Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor 
forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă 
valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a 
angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a 
valorii juste împotriva riscurilor

ifrs-full AmountRemovedFromRe 
serveOfChangeInValueOf 
TimeValueOfOptionsAn 
dIncludedInInitialCostOr 
OtherCarryingAmountOf 
NonfinancialAssetLiabili 
tyOrFirmCommitmentFor 
WhichFairValueHedgeAc 
countingIsApplied

(X) duration, debit label Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a 
opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a 
activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care 
se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.15 b (i)

documentation Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a 
opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui 
activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm 
pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva 
riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor]

negatedLabel Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a 
opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a 
activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care 
se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor
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ifrs-full AmountReportedInProfi 
tOrLossApplyingIFRS9Fi 
nancialAssetsToWhichO 
verlayApproachIsApplied

X duration, debit label Cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9, active 
financiare pentru care se aplică abordarea stratificată

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L d (i)

documentation Cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9 pentru 
activele financiare cărora li se aplică abordarea stratificată.

ifrs-full AmountsArisingFromIn 
suranceContractsAxis

axis label Cuantumuri care rezultă din contracte de asigurare [axis] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full AmountsIncurredDeferre 
dAcquisitionCostsArising 
FromInsuranceContracts

X duration, debit label Cuantumuri suportate, costuri de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG39 b

documentation Creșterea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de 
asigurare care rezultă din cuantumurile acestor costuri suportate. 
[Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte de 
asigurare]

ifrs-full AmountsPayableOnDe 
mandThatAriseFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

X instant, credit label Cuantumurile de plătit la cerere care decurg din contractele care intră sub 
incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 c

documentation Cuantumurile de plătit la cerere care decurg din contractele care intră sub 
incidența IFRS 17.

ifrs-full AmountsPayableRelated 
PartyTransactions

X instant, credit label Cuantumuri de plătit, tranzacții cu părți afiliate Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 24.20

documentation Cuantumurile de plătit care rezultă din tranzacțiile cu părțile afiliate. 
[Referințe: părți afiliate [member]]
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ifrs-full AmountsPayableToTrans 
fereeInRespectOfTransfer 
redAssets

X instant, credit label Alte cuantumuri de plătit entității căreia i se transferă activele pentru 
activele transferate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E d

documentation Cuantumurile de plătit entității căreia i se transferă activele pentru 
activele financiare transferate, altele decât ieșirile de numerar 
neactualizate care ar fi sau ar putea fi necesare în vederea răscumpărării 
activelor financiare derecunoscute (de exemplu, prețul de exercitare 
într-un contract de opțiuni). [Referințe: active financiare]

ifrs-full AmountsReceivableRela 
tedPartyTransactions

X instant, debit label Cuantumuri de primit, tranzacții cu părți afiliate Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 24.20

documentation Cuantumurile de primit care rezultă din tranzacțiile cu părțile afiliate. 
[Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full AmountsRecognisedAsO 
fAcquisitionDateForEach 
MajorClassOfAssetsAcquir 
edAndLiabilitiesAssume 
dAbstract

label Cuantumuri recunoscute la data achiziției pentru fiecare clasă principală 
de active dobândite și de datorii asumate [abstract]

ifrs-full AmountsRecognisedFor 
TransactionRecognisedSe 
paratelyFromAcquisitionO 
fAssetsAndAssumptionO 
fLiabilitiesInBusinessCom 
bination

X duration label Cuantumuri recunoscute pentru o tranzacție care este recunoscută 
separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării 
de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l 
(iii)

documentation Cuantumurile recunoscute pentru tranzacțiile care sunt recunoscute 
separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul 
combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]
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ifrs-full AmountsRemovedFromE 
quityAndAdjustedAgainst 
FairValueOfFinancialAsset 
sOnReclassificationOutOf 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncome 
MeasurementCategoryBe 
foreTax

(X) duration, debit label Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de 
valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de 
evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 9.5.6.5

documentation Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de 
valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de 
evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare. [Referințe: active financiare]

negatedLabel Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de 
valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de 
evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare

ifrs-full AmountsRemovedFromE 
quityAndAdjustedAgainst 
FairValueOfFinancialAsset 
sOnReclassificationOutOf 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncome 
MeasurementCategoryNe 
tOfTax

(X) duration, debit label Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de 
valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de 
evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după 
impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 9.5.6.5

documentation Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de 
valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de 
evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după 
impozitare. [Referințe: active financiare]

negatedLabel Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de 
valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de 
evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după 
impozitare
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ifrs-full AmountsRemovedFromE 
quityAndIncludedInCar 
ryingAmountOfNonfinan 
cialAssetLiabilityWhoseAc 
quisitionOrIncurrence 
WasHedgedHighlyProba 
bleForecastTransactionBe 
foreTax

(X) duration, debit label Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea 
contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau 
suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită 
împotriva riscurilor, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în costul inițial 
sau în altă valoare contabilă a unui activ (unei datorii) nefinanciar(e) a 
cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte 
probabilă acoperită împotriva riscurilor, înainte de impozitare. 
[Referințe: valoare contabilă [member]]

negatedLabel Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea 
contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau 
suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită 
împotriva riscurilor, înainte de impozitare

ifrs-full AmountsSubjectToEnfor 
ceableMasterNettingArran 
gementOrSimilarAgree 
mentNotSetOffAgainstFi 
nancialAssets

(X) instant, credit label Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active 
financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
d

documentation Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active 
financiare. [Referințe: active financiare]

negatedTotalLa-
bel

Total cuantumuri care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active 
financiare

ifrs-full AmountsSubjectToEnfor 
ceableMasterNettingArran 
gementOrSimilarAgree 
mentNotSetOffAgainstFi 
nancialAssetsAbstract

label Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active 
financiare [abstract]
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ifrs-full AmountsSubjectToEnfor 
ceableMasterNettingArran 
gementOrSimilarAgree 
mentNotSetOffAgainstFi 
nancialLiabilities

(X) instant, debit label Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii 
financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
d

documentation Cuantumurile care sunt supuse unui contract de compensare globală 
executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii 
financiare. [Referințe: datorii financiare]

negatedTotalLa-
bel

Total cuantumuri care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii 
financiare

ifrs-full AmountsSubjectToEnfor 
ceableMasterNettingArran 
gementOrSimilarAgree 
mentNotSetOffAgainstFi 
nancialLiabilitiesAbstract

label Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii 
financiare [abstract]

ifrs-full AmountThatWouldHave 
BeenReclassifiedFromProfi 
tOrLossToOtherCompre 
hensiveIncomeApplyingO 
verlayApproachIfFinancia 
lAssetsHadNotBeenDede 
signated

X duration, debit label Cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în alte 
elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate dacă 
nu s-ar fi anulat desemnarea activelor financiare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L f (ii)

documentation Cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în alte 
elemente ale rezultatului global dacă nu s-ar fi anulat desemnarea 
activelor financiare prin aplicarea abordării stratificate.

ifrs-full AmountThatWouldHave 
BeenReportedInProfitOr 
LossIfIAS39HadBeenAp 
pliedFinancialAssetsTo 
WhichOverlayApproachI 
sApplied

X duration, debit label Cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere dacă s-ar fi 
aplicat IAS 39, active financiare pentru care se aplică abordarea 
stratificată

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L d (ii)

documentation Cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere pentru activele 
financiare cărora li se aplică abordarea stratificată dacă s-ar fi aplicat IAS 
39.
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ifrs-full AnalysisOfAgeOfFinancia 
lAssetsThatArePastDueBut 
NotImpaired

text block label Analiza vechimii activelor financiare care sunt restante, dar care nu sunt 
depreciate [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 a

documentation Analiza vechimii activelor financiare care sunt restante, dar care nu sunt 
depreciate. [Referințe: active financiare]

ifrs-full AnalysisOfCreditExposure 
sUsingExternalCreditGra 
dingSystemExplanatory

text block label Analiza expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem extern de 
notare a creditului [text block]

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation Prezentarea unei analize a expunerilor la riscul de credit care utilizează 
un sistem extern de notare a creditului. [Referințe: expunere la riscul de 
credit; clase de rating de credit extern [member]]

ifrs-full AnalysisOfCreditExposure 
sUsingInternalCreditGra 
dingSystemExplanatory

text block label Analiza expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem intern de 
notare a creditului [text block]

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation Prezentarea unei analize a expunerilor la riscul de credit care utilizează 
un sistem intern de notare a creditului. [Referințe: expunere la riscul de 
credit; clase de rating de credit intern [member]]

ifrs-full AnalysisOfFinancialAssets 
ThatAreIndividuallyDeter 
minedToBeImpaired

text block label Analiza activelor financiare care sunt individual determinate ca fiind 
depreciate [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 b

documentation Analiza activelor financiare care sunt individual determinate ca fiind 
depreciate, inclusiv factorii pe care entitatea i-a luat în considerare atunci 
când a determinat că activele sunt depreciate. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full AnalysisOfIncomeAndEx 
penseAbstract

label Analiza veniturilor și cheltuielilor [abstract]

ifrs-full AnnouncementOfPlanTo 
DiscontinueOperation 
Member

member label Anunțarea planului de întrerupere a unei activități [member] Exemplu: IAS 10.22 b

documentation Acest membru reprezintă anunțarea unui plan de întrerupere a unei 
activități.
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ifrs-full AnnouncingOrCommen 
cingImplementationOfMa 
jorRestructuringMember

member label Anunțarea sau începerea implementării unei restructurări majore 
[member]

Exemplu: IAS 10.22 e

documentation Acest membru reprezintă anunțarea sau începerea implementării unei 
restructurări majore.

ifrs-full AnnualImprovement 
s201820Amendment 
sToIAS41Member

member label Îmbunătățiri anuale. Ciclul 2018-2020, amendamente la IAS 41 
[member]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2024 IAS 41.65

documentation Acest membru reprezintă amendamentele la IAS 41, emise în mai 2020, 
în cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 
2018-2020. Amendamentul a avut ca obiect impozitarea în evaluările la 
valoarea justă.

ifrs-full AnnualImprovement 
s201820Amendment 
sToIFRS1Member

member label Îmbunătățiri anuale. Ciclul 2018-2020, amendamente la IFRS 1 
[member]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2024 IFRS 1.39AG

documentation Acest membru reprezintă amendamentele aduse IFRS 1, emise în mai 
2020, în cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 
2018-2020. Amendamentul a avut ca obiect filiala ca entitate care 
adoptă pentru prima dată standardele.

ifrs-full AnnualImprovement 
s201820Amendment 
sToIFRS9Member

member label Îmbunătățiri anuale. Ciclul 2018-2020, amendamente la IFRS 9 
[member]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation Acest membru reprezintă amendamentele aduse IFRS 9, emise în mai 
2020, în cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 
2018-2020. Amendamentul a avut ca obiect taxele în testul de 10 la sută 
pentru derecunoașterea datoriilor financiare.
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ifrs-full AnnualImprovement 
sToIFRSStandards201820 
Member

member label Îmbunătățiri anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020 
[member]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2024 IAS 41.65, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2024 IFRS 1.39AG, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation Acest membru reprezintă Îmbunătățirile anuale aduse standardelor IFRS. 
Ciclul 2018-2020, emise în mai 2020.

ifrs-full ApplicableTaxRate X.XX duration label Rata de impozitare aplicabilă Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(ii)

documentation Rata aplicabilă a impozitului pe profit.

ifrs-full AreaOfLandUsedForAgri 
culture

area label Suprafața terenului utilizat pentru agricultură Practică comună: IAS 41.46 b (i)

documentation Suprafața terenului utilizat pentru agricultură de către entitate.

ifrs-full AssetbackedDebtInstru 
mentsHeld

X instant, debit label Instrumente de datorie deținute garantate cu active Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul instrumentelor de datorie deținute care sunt garantate cu 
active suport. [Referințe: instrumente de datorie deținute]

ifrs-full AssetbackedFinancings 
Member

member label Finanțări garantate cu active [member] Exemplu: IFRS 12.B23 b

documentation Acest membru reprezintă finanțările garantate cu active.

ifrs-full AssetbackedSecuritiesA 
mountContributedToFair 
ValueOfPlanAssets

X instant, debit label Titluri garantate cu active, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă 
a activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 g

documentation Cuantumul cu care titlurile garantate cu active suport contribuie la 
valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: 
activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate 
[member]]
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ifrs-full AssetbackedSecuritiesPer 
centageContributedToFair 
ValueOfPlanAssets

X.XX instant label Titluri garantate cu active, procentul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 g

documentation Procentul cu care titlurile garantate cu active suport contribuie la 
valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: 
activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate 
[member]] [În opoziție cu: titluri garantate cu active, cuantumul cu care 
contribuie la valoarea justă a activelor planului]

ifrs-full AssetRecognisedForExpec 
tedReimbursementContin 
gentLiabilitiesInBusiness 
Combination

X instant, debit label Activ recunoscut pentru rambursarea preconizată, datorii contingente în 
combinarea de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
c

documentation Cuantumul activelor care au fost recunoscute pentru rambursarea 
preconizată a datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; rambursarea 
preconizată, datorii contingente în combinarea de întreprinderi; 
combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full AssetRecognisedForExpec 
tedReimbursementOther 
Provisions

X instant, debit label Activ recunoscut pentru rambursarea preconizată, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.85 c

documentation Cuantumul activelor care au fost recunoscute pentru rambursarea 
preconizată a altor provizioane. [Referințe: rambursarea preconizată, 
alte provizioane; alte provizioane]
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ifrs-full Assets X instant, debit label Active Prezentarea informațiilor: IAS 1.55, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
13.93 b, prezentarea informațiilor: 
IFRS 13.93 e, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.23, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.28 c

documentation Cuantumul unei resurse economice actuale controlate de entitate ca 
rezultat al unor evenimente anterioare. Resursele economice reprezintă 
un drept care are potențialul de a produce beneficii economice.

totalLabel Total active

periodStartLabel Active la începutul perioadei

periodEndLabel Active la finalul perioadei

ifrs-full AssetsAbstract label Active [abstract]

ifrs-full AssetsAndLiabilitiesAxis axis label Active și datorii [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.125

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full AssetsAndLiabilitiesClassi 
fiedAsHeldForSaleAxis

axis label Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full AssetsAndLiabilitiesClassi 
fiedAsHeldForSaleMember

member label Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation Acest membru reprezintă activele și datoriile care sunt clasificate drept 
deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate deținute în 
vederea vânzării [member]; datorii incluse în grupuri destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării 
clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]
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ifrs-full AssetsAndLiabilitiesMem 
ber

member [default] label Active și datorii [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.125

documentation Acest membru reprezintă activele și datoriile. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Active și datorii” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active; datorii]

ifrs-full AssetsAndLiabilitiesNot 
ClassifiedAsHeldForSale 
Member

member [default] label Active și datorii care nu sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation Acest membru reprezintă activele și datoriile care nu sunt clasificate 
drept deținute în vederea vânzării. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Active și datorii clasificate drept deținute în 
vederea vânzării” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]; 
datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în 
vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în 
vederea vânzării [member]]

ifrs-full AssetsAndRegulatoryDe 
ferralAccountDebitBalan 
ces

X instant, debit label Active și solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.21

documentation Cuantumul activelor și soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate. [Referințe: active; solduri debitoare 
ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

ifrs-full AssetsArisingFromExplora 
tionForAndEvaluationOf 
MineralResources

X instant, debit label Active provenite din explorarea și evaluarea resurselor minerale Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation Cuantumul activelor provenite din prospectarea resurselor minerale, 
inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, 
după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită 
zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității 
comerciale ale extracției resurselor minerale.
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ifrs-full AssetsArisingFromInsuran 
ceContracts

X instant, debit label Active provenite din contracte de asigurare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation Cuantumul activelor recunoscute provenite din contracte de asigurare. 
[Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full AssetsForInsuranceAcquisi 
tionCashFlows

X duration, debit label Active pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 A, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109Adocumentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor 

care sunt active, recunoscute pentru fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor plătite (sau fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor pentru care a fost recunoscută o datorie prin 
aplicarea unui alt standard IFRS) înainte de recunoașterea grupului conex 
de contracte de asigurare. Fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor sunt fluxurile de trezorerie care decurg din costurile de 
vânzare, subscriere și inițiere a unui grup de contracte de asigurare 
(emise sau preconizate a fi emise) care pot fi atribuite în mod direct 
portofoliului de contracte de asigurare din care face parte grupul 
respectiv. Aceste fluxuri de trezorerie includ fluxurile de trezorerie care 
nu pot fi atribuite în mod direct unor contracte individuale sau unor 
grupuri de contracte de asigurare din portofoliu. [Referințe: active; 
contracte de asigurare [member]]

periodStartLabel Active pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor 
la începutul perioadei

periodEndLabel Active pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor 
la finalul perioadei

ifrs-full AssetsHeldAsCollateralPer 
mittedToBeSoldOrRepl 
edgedAtFairValue

X instant, debit label Garanții reale deținute care pot fi vândute sau regajate în absența 
nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale, la valoarea 
justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.15 a

documentation Valoarea justă a garanțiilor reale deținute care pot fi vândute sau regajate 
în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale. 
[Referințe: la valoarea justă [member]]
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ifrs-full AssetsHeldToHedgeLiabili 
tiesArisingFromFinancin 
gActivitiesMember

member label Activele deținute pentru acoperirea datoriilor care decurg din activitățile 
de finanțare [member]

Exemplu: IAS 7 - C Reconcilierea 
datoriilor care decurg din activitățile de 
finanțare, exemplu: IAS 7.44C

documentation Acest membru reprezintă activele deținute pentru acoperirea datoriilor 
care decurg din activitățile de finanțare. [Referințe: active; datorii care 
decurg din activitățile de finanțare]

ifrs-full AssetsLessCurrentLiabil 
ities

X instant, debit label Active minus datorii curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor din care se scade cuantumul datoriilor curente.

netLabel Active minus datorii curente

ifrs-full AssetsLessCurrentLiabilitie 
sAbstract

label Active minus datorii curente [abstract]

ifrs-full AssetsLiabilitiesOfBenefit 
Plan

X instant, credit label Activele (datoriile) planului de pensii Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 a

documentation Cuantumul activelor unui plan de pensii din care se scad datoriile, altele 
decât valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise.

periodStartLabel Active nete disponibile pentru beneficii la începutul perioadei

periodEndLabel Active nete disponibile pentru beneficii la finalul perioadei

ifrs-full AssetsObtained X instant, debit label Activele obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale sau prin 
apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.38 a

documentation Cuantumul activelor obținute de către entitate prin intrarea în posesia 
garanțiilor reale pe care le deține sau prin apelarea la alte ameliorări ale 
condițiilor de credit (de exemplu garanții). [Referințe: garanții [member]]
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ifrs-full AssetsOfBenefitPlan X instant, debit label Activele planului de pensii Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 a 
(i)

documentation Cuantumul activelor deținute de planurile de pensii. [Referințe: planuri 
de beneficii determinate [member]]

ifrs-full AssetsOtherThanCashOr 
CashEquivalentsInSubsi 
diaryOrBusinessesAcquire 
dOrDisposed2013

X duration, debit label Activele, în afara numerarului și a echivalentelor de numerar, din filiala 
sau întreprinderea care a fost achiziționată sau cedată

Prezentarea informațiilor: IAS 7.40 d

documentation Cuantumul activelor, în afara numerarului și a echivalentelor de 
numerar, din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a 
pierdut controlul. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full AssetsRecognisedFrom 
CostsToObtainOrFulfil 
ContractsWithCustomers

X instant, debit label Active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a 
contractelor cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 
a

documentation Cuantumul activelor recunoscute din costurile de obținere sau 
îndeplinire a contractelor cu clienții. Costurile de obținere a unui 
contract cu un client sunt costurile marginale ale obținerii contractului 
pe care entitatea nu le-ar fi suportat dacă nu ar fi obținut contractul. 
Costurile de îndeplinire a unui contract cu un client sunt costurile 
corelate direct cu un contract sau cu un contract anticipat pe care 
entitatea îl poate identifica în mod specific.

ifrs-full AssetsRecognisedInEntitys 
FinancialStatementsInRela 
tionToStructuredEntities

X instant, debit label Activele recunoscute în situațiile financiare ale entității în raport cu 
entitățile structurate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.29 a

documentation Cuantumul activelor recunoscute în situațiile financiare ale entității în 
raport cu interesele deținute în entități structurate. [Referințe: active; 
entități structurate neconsolidate [member]]
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ifrs-full AssetsSoldOrRepledgedAs 
CollateralAtFairValue

X instant, debit label Garanții reale vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de 
către proprietarul garanției reale, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.15 b

documentation Valoarea justă a garanțiilor reale vândute sau regajate care au putut fi 
vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către 
proprietarul garanției reale. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full AssetsThatEntityConti 
nuesToRecognise

X instant, debit label Activele pe care entitatea continuă să le recunoască Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D 
e

documentation Cuantumul activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să 
le recunoască în întregime. [Referințe: active financiare]

ifrs-full AssetsThatEntityConti 
nuesToRecogniseToExten 
tOfContinuingInvolve 
ment

X instant, debit label Activele pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării 
sale continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D f

documentation Cuantumul activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să 
le recunoască în măsura implicării sale continue. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full AssetsToWhichSignifican 
tRestrictionsApply

X instant, debit label Activele pentru care se aplică restricții semnificative Prezentarea informațiilor: IFRS 12.13 c

documentation Cuantumul din situațiile financiare consolidate aferent activelor grupului 
pentru care se aplică restricții semnificative (de exemplu, restricții 
statutare, contractuale și de reglementare) în ceea ce privește capacitatea 
entității de a accesa sau de a utiliza activele.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/95  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AssetsTransferredToStruc 
turedEntitiesAtTimeOf 
Transfer

X duration, credit label Active transferate către entități structurate, la momentul transferului Prezentarea informațiilor: IFRS 12.27 c

documentation Cuantumul, la momentul transferului, al tuturor activelor transferate 
către entități structurate. [Referințe: entități structurate neconsolidate 
[member]]

ifrs-full AssetsUnderInsuranceCon 
tractsAndReinsuranceCon 
tractsIssued

X instant, debit label Active din contractele de asigurare și de reasigurare emise Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.55, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 b, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG20 b

documentation Cuantumul activelor din contractele de asigurare și de reasigurare emise. 
[Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full AssetsUnderReinsurance 
Ceded

X instant, debit label Active din contractele de reasigurare cedate Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.55, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 b, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG20 c

documentation Cuantumul activelor din contractele de reasigurare în care entitatea este 
deținătorul poliței de asigurare.

ifrs-full AssetsWithSignificantRis 
kOfMaterialAdjustments 
WithinNextFinancialYear

X instant, debit label Active cu risc semnificativ de a provoca ajustări importante în următorul 
exercițiu financiar

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125 b

documentation Cuantumul activelor supuse unor ipoteze care prezintă un risc 
semnificativ de a provoca o ajustare importantă a cuantumurilor 
activelor respective în următorul exercițiu financiar.
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ifrs-full AssociatedLiabilitiesTha 
tEntityContinuesToRecog 
nise

X instant, credit label Datorii asociate pe care entitatea continuă să le recunoască Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D 
e

documentation Cuantumul datoriilor asociate activelor financiare transferate pe care 
entitatea continuă să le recunoască în întregime. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full AssociatedLiabilitiesTha 
tEntityContinuesToRecog 
niseToExtentOfContinuin 
gInvolvement

X instant, credit label Datorii asociate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura 
implicării sale continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D f

documentation Cuantumul datoriilor asociate activelor financiare transferate pe care 
entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full AssociatesMember member label Entități asociate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19 d, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
d, prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M a

documentation Acest membru reprezintă entitățile asupra cărora investitorul exercită o 
influență semnificativă.

ifrs-full AtCostMember member label La cost [member] Prezentarea informațiilor: IAS 40.32 
A, prezentarea informațiilor: IAS 
41.50, prezentarea informațiilor: IAS 
41.55

documentation Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost. Costul este valoarea 
numerarului sau a echivalentelor de numerar plătite sau valoarea justă a 
altei contraprestații oferite pentru dobândirea unui activ în momentul 
achiziției sau construcției sale sau, dacă este cazul, valoarea atribuită 
acelui activ atunci când este recunoscut inițial în conformitate cu 
cerințele specifice ale altor IFRS-uri.
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ifrs-full AtCostOrInAccordanceWi 
thIFRS16WithinFairValue 
ModelMember

member label La cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste 
[member]

Prezentarea informațiilor: IAS 40.78

documentation Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost sau realizată în 
conformitate cu IFRS 16 atunci când modelul valorii juste este utilizat în 
general de către entitate pentru evaluarea unei clase de active. [Referințe: 
la cost [member]]

ifrs-full AtFairValueMember member label La valoarea justă [member] Prezentarea informațiilor: IAS 40.32A, 
prezentarea informațiilor: IAS 41.50, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
a

documentation Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe valoarea justă. Valoarea 
justă reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau 
plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între 
participanți de pe piață, la data evaluării.

ifrs-full AttributionOfExpensesBy 
NatureToTheirFunctio 
nAxis

axis label Repartizarea cheltuielilor după natură către destinația lor [axis] Practică comună: IAS 1.104, practică 
comună: IAS 1.112 c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

commentary-
Guidance

Denumirea elementului și eticheta standard a oricărui membru care 
constituie o extensie a acestei axe ar trebui să fie aliniate cu denumirea 
elementului și cu eticheta unui element-rând echivalent din taxonomia 
IFRS, atunci când există un astfel de element-rând. Singura diferență este 
aceea că denumirea și etichetele membrilor care constituie o extensie 
includ termenul „membru”, în timp ce denumirea și etichetele 
elementelor-rând nu includ acest termen.
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ifrs-full AuditorsRemuneration X duration, debit label Remunerarea auditorului Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității.

totalLabel Total remunerare a auditorului

ifrs-full AuditorsRemunerationAb 
stract

label Remunerarea auditorului [abstract]

ifrs-full AuditorsRemunerationFor 
AuditServices

X duration, debit label Remunerarea auditorului pentru serviciile de audit Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru 
serviciile de audit.

ifrs-full AuditorsRemunerationFor 
OtherServices

X duration, debit label Remunerarea auditorului pentru alte servicii Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru 
serviciile pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă.

ifrs-full AuditorsRemunerationFor 
TaxServices

X duration, debit label Remunerarea auditorului pentru servicii fiscale Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru 
serviciile fiscale.
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ifrs-full AuthorisedCapitalCommit 
mentsButNotContracted 
For

X instant, credit label Angajamente de capital autorizate, dar necontractate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul angajamentelor de capital care au fost autorizate de către 
entitate, dar pentru care entitatea nu a încheiat un contract. [Referințe: 
angajamente de capital]

ifrs-full AvailableforsaleFinancia 
lAssetsAbstract

label Active financiare disponibile pentru vânzare [abstract]

ifrs-full AverageEffectiveTaxRate X.XX duration label Rata de impozitare medie în vigoare Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(ii)

documentation Raportul dintre cheltuielile cu impozitul (venitul din impozit) și profitul 
contabil. [Referințe: profitul contabil]

totalLabel Total rată de impozitare medie în vigoare

ifrs-full AverageForeignExchange 
Rate

X.XX duration label Cursul de schimb valutar mediu Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cursul de schimb valutar mediu utilizat de către entitate. Cursul de 
schimb valutar este rata de schimb dintre două monede.

ifrs-full AverageNumberOfEmploy 
ees

X.XX duration label Numărul mediu de angajați Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Numărul mediu de persoane angajate de entitate în cursul unei perioade.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/100 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full AveragePriceOfHedgingIn 
strument

X.XX instant label Prețul mediu al instrumentului de acoperire împotriva riscurilor Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23B 
b

documentation Prețul mediu al unui instrument de acoperire împotriva riscurilor. 
[Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full AverageRateOfHedgingIn 
strument

X.XX instant label Rata medie a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23B 
b

documentation Rata medie a unui instrument de acoperire împotriva riscurilor. 
[Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full BalancesOnCurrentAc 
countsFromCustomers

X instant, credit label Soldurile conturilor curente ale clienților Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul soldurilor conturilor curente ale clienților deținute de 
entitate.

ifrs-full BalancesOnDemandDepo 
sitsFromCustomers

X instant, credit label Soldurile depozitelor la vedere de la clienți Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul soldurilor depozitelor la vedere ale clienților deținute de 
entitate.

ifrs-full BalancesOnOtherDeposits 
FromCustomers

X instant, credit label Soldurile altor depozite de la clienți Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul soldurilor conturilor de depozit ale clienților deținute de 
entitate pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă.
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ifrs-full BalancesOnTermDeposits 
FromCustomers

X instant, credit label Soldurile depozitelor la termen de la clienți Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul soldurilor depozitelor la termen ale clienților deținute de 
entitate.

ifrs-full BalancesWithBanks X instant, debit label Solduri la bănci Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul soldurilor de numerar deținute la bănci.

ifrs-full BankAcceptanceAssets X instant, debit label Active care constau în acceptări bancare Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul acceptărilor bancare recunoscute ca active.

ifrs-full BankAcceptanceLiabilities X instant, credit label Datorii care constau în acceptări bancare Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul acceptărilor bancare recunoscute ca datorii.

ifrs-full BankAndSimilarCharges X duration, debit label Comisioane bancare și cheltuieli similare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul comisioanelor bancare și al cheltuielilor similare 
recunoscute de entitate ca o cheltuială.

ifrs-full BankBalancesAtCentral 
BanksOtherThanMandator 
yReserveDeposits

X instant, debit label Solduri bancare deținute la băncile centrale, altele decât depozitele de 
rezerve obligatorii

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul soldurilor bancare deținute la băncile centrale, altele decât 
depozitele de rezerve obligatorii. [Referințe: depozite de rezerve 
obligatorii la bănci centrale]
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ifrs-full BankBorrowingsUndis 
countedCashFlows

X instant, credit label Împrumuturi bancare, fluxuri de trezorerie neactualizate Exemplu: IFRS 7.B11D, exemplu: IFRS 
7.IG31A

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport 
cu împrumuturile bancare. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full BankDebtInstrumentsHeld X instant, debit label Instrumente de datorie bancare deținute Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul instrumentelor de datorie deținute de entitate care au fost 
emise de o bancă. [Referințe: instrumente de datorie deținute]

ifrs-full BankingArrangementsClas 
sifiedAsCashEquivalents

X instant, debit label Alte aranjamente bancare, clasificate ca echivalente de numerar Practică comună: IAS 7.45

documentation O clasificare a echivalentelor de numerar reprezentând aranjamente 
bancare pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă. [Referințe: echivalente de numerar]

ifrs-full BankOverdraftsClassifie 
dAsCashEquivalents

(X) instant, credit label Descoperiri de cont Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul care a fost retras dintr-un cont în plus față de soldurile de 
numerar existente. Acesta este considerat un credit pe termen scurt 
acordat de către bancă. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

negatedLabel Descoperiri de cont
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ifrs-full BasicEarningsLossPerIn 
strumentFromContinuin 
gOperationsParticipatingE 
quityInstrumentsOther 
ThanOrdinaryShares

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument din activități continue, 
instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument din activități continue 
pentru un instrument de capitaluri proprii care participă la profit cu 
acțiuni ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: 
rezultatul (pierderea) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare; activități continue 
[member]]

ifrs-full BasicEarningsLossPerIn 
strumentFromDiscontinue 
dOperationsParticipatingE 
quityInstrumentsOther 
ThanOrdinaryShares

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument din activități întrerupte, 
instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument din activități întrerupte 
pentru un instrument de capitaluri proprii care participă la profit cu 
acțiuni ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: 
rezultatul (pierderea) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare; activități întrerupte 
[member]]

ifrs-full BasicEarningsLossPerIn 
strumentParticipatingEqui 
tyInstrumentsOtherTha 
nOrdinaryShares

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază pentru un instrument de 
capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni ordinare conform 
unei formule predeterminate.

totalLabel Total rezultat (pierdere) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare
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ifrs-full BasicEarningsLossPer 
Share

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază Prezentarea informațiilor: IAS 33.66, 
prezentarea informațiilor: IAS 33.67

documentation Cuantumul profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) acționarilor 
ordinari ai societății-mamă (numărătorul) împărțit la numărul mediu 
ponderat de acțiuni ordinare în circulație în perioada respectivă 
(numitorul).

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă)” 
atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune 
diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a 
îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din 
IAS 33.

totalLabel Total rezultat (pierdere) pe acțiune de bază

ifrs-full BasicEarningsLossPerShar 
eFromContinuingOpera 
tions

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue Prezentarea informațiilor: IAS 33.66, 
prezentarea informațiilor: IAS 33.67

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue. 
[Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; activități continue 
[member]]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) 
din activități continue” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și 
rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un 
element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare 
prevăzută la punctul 67 din IAS 33.
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ifrs-full BasicEarningsLossPerShar 
eFromContinuingOpera 
tionsIncludingNetMove 
mentInRegulatoryDeferra 
lAccountBalancesAndNet 
MovementInRelatedDefer 
redTax

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue, inclusiv 
variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue care 
include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. 
[Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate 
aferente; activități continue [member]]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) 
din activități continue, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor 
amânate aferente” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și 
rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un 
element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare 
prevăzută la punctul 67 din IAS 33.
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ifrs-full BasicEarningsLossPerShar 
eFromDiscontinuedOpera 
tions

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, 
prezentarea informațiilor: IAS 33.68

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte. 
[Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; activități întrerupte 
[member]]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) 
din activități întrerupte” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și 
rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un 
element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare 
prevăzută la punctul 67 din IAS 33.
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ifrs-full BasicEarningsLossPerShar 
eFromDiscontinuedOpera 
tionsIncludingNetMove 
mentInRegulatoryDeferra 
lAccountBalancesAndNet 
MovementInRelatedDefer 
redTax

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte, 
inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte care 
include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. 
[Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate 
aferente; activități întrerupte [member]]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) 
din activități întrerupte, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor 
amânate aferente” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și 
rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un 
element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare 
prevăzută la punctul 67 din IAS 33.
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ifrs-full BasicEarningsLossPerShar 
eIncludingNetMovemen 
tInRegulatoryDeferralAc 
countBalancesAndNetMo 
vementInRelatedDeferred 
Tax

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază, inclusiv variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și 
variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază care include variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și 
variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul 
(pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere 
și variația netă a impozitelor amânate aferente]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă), 
inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente” 
atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune 
diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a 
îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din 
IAS 33.

ifrs-full BasicEarningsPerShareAb 
stract

label Rezultatul pe acțiune de bază [abstract]
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ifrs-full BasisForAttributingReve 
nuesFromExternalCusto 
mersToIndividualCoun 
tries

text label Descrierea bazei pentru atribuirea veniturilor din partea clienților 
externi țărilor individuale

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.33 a

documentation Descrierea bazei pentru atribuirea veniturilor din partea clienților 
externi țărilor individuale. [Referințe: venituri]

ifrs-full BearerBiologicalAssets 
Member

member label Active biologice productive [member] Exemplu: IAS 41.43

documentation Acest membru reprezintă activele biologice productive. Activele 
biologice productive sunt activele biologice care nu sunt consumabile. 
[Referințe: active biologice; active biologice consumabile [member]]

ifrs-full BearerPlants X instant, debit label Plante productive Exemplu: IAS 16.37 i

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă plante productive. 
O plantă productivă este o plantă vie care (a) este utilizată în producția 
sau furnizarea de produse agricole, (b) este de așteptat să producă mai 
mult de o perioadă și (c) are o probabilitate redusă de a fi vândută ca 
produs agricol, cu excepția vânzării ocazionale ca deșeu vegetal. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full BearerPlantsMember member label Plante productive [member] Exemplu: IAS 16.37 i

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în plante productive. O plantă productivă este o plantă vie care (a) este 
utilizată în producția sau furnizarea de produse agricole, (b) este de 
așteptat să producă mai mult de o perioadă și (c) are o probabilitate 
redusă de a fi vândută ca produs agricol, cu excepția vânzării ocazionale 
ca deșeu vegetal. [Referințe: imobilizări corporale]
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ifrs-full BenefitsPaidOrPayable (X) duration, debit label Beneficii plătite sau de plătit Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b 
(v)

documentation Cuantumul beneficiilor plătite sau de plătit pentru planurile de pensii.

negatedLabel Beneficii plătite sau de plătit

ifrs-full BestEstimateAtAcquisition 
DateOfContractualCash 
FlowsNotExpectedToBe 
CollectedForAcquiredRe 
ceivables

X instant, debit label Cea mai bună estimare de la data achiziției a fluxurilor de trezorerie 
contractuale ce nu se preconizează a fi colectate pentru creanțele 
dobândite

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
h (iii)

documentation Cea mai bună estimare de la data achiziției a fluxurilor de trezorerie 
contractuale ce nu se preconizează a fi colectate pentru creanțele 
dobândite în combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full BiologicalAssets X instant, debit label Active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 f, 
exemplu: IAS 41.43, prezentarea 
informațiilor: IAS 41.50documentation Cuantumul aferent animalelor sau plantelor vii recunoscute ca active.

periodStartLabel Active biologice la începutul perioadei

periodEndLabel Active biologice la finalul perioadei
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ifrs-full BiologicalAssetsAgeMem 
ber

member [default] label Active biologice, vechime [member] Exemplu: IAS 41.43

documentation Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt 
dezagregate pe vârste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard 
a axei „Active biologice pe vârste” în cazul în care nu este utilizat niciun 
alt membru. [Referințe: active biologice]

ifrs-full BiologicalAssetsAxis axis label Active biologice [axis] Practică comună: IAS 41.50

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full BiologicalAssetsByA 
geAxis

axis label Active biologice în funcție de vechime [axis] Exemplu: IAS 41.43

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full BiologicalAssetsByGrou 
pAxis

axis label Active biologice pe grupuri [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 41.41

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full BiologicalAssetsByTy 
peAxis

axis label Active biologice pe tipuri [axis] Exemplu: IAS 41.43

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full BiologicalAssetsGroup 
Member

member [default] label Active biologice, grup [member] Prezentarea informațiilor: IAS 41.41

documentation Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt 
dezagregate pe grupuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea 
standard a axei „Active biologice pe grupuri” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

ifrs-full BiologicalAssetsMember member [default] label Active biologice [member] Practică comună: IAS 41.50

documentation Acest membru reprezintă animalele sau plantele vii. Acesta reprezintă, 
de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice” în cazul în care 
nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full BiologicalAssetsPledgedAs 
SecurityForLiabilities

X instant, debit label Active biologice oferite drept garanții pentru datorii Prezentarea informațiilor: IAS 41.49 a

documentation Cuantumul activelor biologice oferite drept garanții pentru datorii. 
[Referințe: active biologice]
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ifrs-full BiologicalAssetsTypeMem 
ber

member [default] label Active biologice, tip [member] Exemplu: IAS 41.43

documentation Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt 
dezagregate pe tipuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard 
a axei „Active biologice pe tipuri” în cazul în care nu este utilizat niciun 
alt membru. [Referințe: active biologice]

ifrs-full BiologicalAssetsWhoseTi 
tleIsRestricted

X instant, debit label Active biologice asupra cărora dreptul de proprietate este limitat Prezentarea informațiilor: IAS 41.49 a

documentation Cuantumul activelor biologice asupra cărora dreptul de proprietate este 
limitat. [Referințe: active biologice]

ifrs-full BondsIssued X instant, credit label Obligațiuni emise Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul obligațiunilor emise de către entitate.

ifrs-full BondsIssuedUndiscounted 
CashFlows

X instant, credit label Obligațiuni emise, fluxuri de trezorerie neactualizate Exemplu: IFRS 7.B11D, exemplu: IFRS 
7.IG31A

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport 
cu obligațiunile emise. [Referințe: obligațiuni emise]

ifrs-full BorrowingCostsAbstract label Costurile îndatorării [abstract]
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ifrs-full BorrowingCostsCapita 
lised

X duration label Costurile îndatorării capitalizate Prezentarea informațiilor: IAS 23.26 a

documentation Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru 
împrumutarea de fonduri care pot fi atribuite în mod direct achiziției, 
construcției sau producției unui activ cu ciclu lung de producție și care 
fac parte din costul activului respectiv.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full BorrowingCostsIncurred X duration label Costurile îndatorării suportate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru 
împrumutarea de fonduri.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

totalLabel Total costuri ale îndatorării suportate
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ifrs-full BorrowingCostsRecognise 
dAsExpense

X duration, debit label Costurile îndatorării recunoscute drept cheltuială Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru 
împrumutarea de fonduri care sunt recunoscute drept cheltuială.

ifrs-full Borrowings X instant, credit label Împrumuturi Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul fondurilor datorate pe care entitatea are obligația să le 
ramburseze.

totalLabel Total împrumuturi

ifrs-full BorrowingsAbstract label Împrumuturi [abstract]

ifrs-full BorrowingsAdjustment 
ToInterestRateBasis

X.XX instant label Împrumuturi, ajustare la rata de bază a dobânzii Practică comună: IFRS 7.7

documentation Ajustarea la rata de bază (rata de referință) utilizată pentru calcularea 
ratei dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full BorrowingsByNameAxis axis label Împrumuturi în funcție de denumire [axis] Practică comună: IFRS 7.7

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full BorrowingsByNameMem 
ber

member [default] label Împrumuturi în funcție de denumire [member] Practică comună: IFRS 7.7

documentation Acest membru reprezintă toate împrumuturile atunci când sunt 
dezagregate în funcție de denumire. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Împrumuturi în funcție de denumire” în cazul 
în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full BorrowingsByTypeAb 
stract

label Împrumuturi, pe tipuri [abstract]

ifrs-full BorrowingsInterestRate X.XX instant label Împrumuturi, rata dobânzii Practică comună: IFRS 7.7

documentation Rata dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full BorrowingsInterestRateBa 
sis

text label Împrumuturi, rata de bază a dobânzii Practică comună: IFRS 7.7

documentation Rata de bază (rata de referință) utilizată pentru calcularea ratei dobânzii 
la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full BorrowingsMaturity text label Împrumuturi, scadență Practică comună: IFRS 7.7

documentation Scadența împrumuturilor. [Referințe: împrumuturi]
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ifrs-full BorrowingsOriginalCur 
rency

text label Împrumuturi, moneda inițială Practică comună: IFRS 7.7

documentation Moneda în care sunt exprimate împrumuturile. [Referințe: 
împrumuturi]

ifrs-full BorrowingsRecognisedA 
sOfAcquisitionDate

(X) instant, credit label Împrumuturi recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru împrumuturile asumate 
într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: împrumuturi; combinări 
de întreprinderi [member]]

negatedLabel Împrumuturi recunoscute la data achiziției

ifrs-full BottomOfRangeMember member label Limita inferioară a intervalului [member] Exemplu: IFRS 13.B6, exemplu: IFRS 
13.IE63, prezentarea informațiilor: 
IFRS 14.33 b, prezentarea 
informațiilor: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.120, prezentarea 
informațiilor: IFRS 2.45 d, practică 
comună: IFRS 7.7

documentation Acest membru reprezintă limita inferioară a unui interval.

ifrs-full BrandNames X instant, debit label Mărci Exemplu: IAS 38.119 a

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă drepturi la un 
grup de active complementare cum ar fi marca comercială (sau marca de 
servicii) și numele de comercializare, formulele, rețetele și expertiza 
tehnologică aferente acesteia. [Referințe: imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial]
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ifrs-full BrandNamesMember member label Mărci [member] Exemplu: IAS 38.119 a

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în drepturi la un grup de active complementare cum ar fi marca 
comercială (sau marca de servicii) și numele de comercializare, 
formulele, rețetele și expertiza tehnologică aferente acesteia. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full BroadcastingRightsMem 
ber

member label Drepturi de radiodifuzare [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă drepturile de radiodifuzare.

ifrs-full BrokerageFeeExpense (X) duration, debit label Cheltuieli cu taxele de brokeraj Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute pentru taxele de brokeraj pe care 
trebuie să le plătească entitatea.

negatedLabel Cheltuieli cu taxele de brokeraj

ifrs-full BrokerageFeeIncome X duration, credit label Venituri din taxele de brokeraj Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute pentru taxele de brokeraj percepute 
de entitate.

ifrs-full Buildings X instant, debit label Clădiri Practică comună: IAS 16.37

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în clădiri amortizabile 
și structuri similare utilizate în activități. [Referințe: imobilizări 
corporale]
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ifrs-full BuildingsMember member label Clădiri [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în clădiri amortizabile și structuri similare utilizate în activități. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full BusinessCombination 
sAxis

axis label Combinări de întreprinderi [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full BusinessCombinations 
Member

member label Combinări de întreprinderi [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64

documentation Acest membru reprezintă tranzacțiile sau alte evenimente prin care un 
dobânditor obține controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi. 
Tranzacțiile numite uneori „fuziuni reale” sau „fuziuni între entități 
egale” sunt, de asemenea, combinări de întreprinderi, conform utilizării 
acestui termen în IFRS 3.

ifrs-full CancellationOfTreasury 
Shares

X duration, credit label Anularea acțiunilor de trezorerie Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Cuantumul acțiunilor de trezorerie anulate în cursul perioadei. 
[Referințe: acțiuni de trezorerie]
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ifrs-full CapitalCommitments X instant, credit label Angajamente de capital Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor de capital viitoare pe care entitatea se angajează 
să le facă.

totalLabel Total angajamente de capital

ifrs-full CapitalCommitmentsAb 
stract

label Angajamente de capital [abstract]

ifrs-full CapitalisationRateMeasure 
mentInputMember

member label Rata de capitalizare, dată de intrare pentru evaluare [member] Exemplu: IFRS 13.93 d, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă o rată de capitalizare utilizată ca dată de intrare 
pentru evaluare.

ifrs-full CapitalisationRateOfBorro 
wingCostsEligibleForCapi 
talisation

X.XX duration label Rata de capitalizare a costurilor îndatorării eligibile pentru capitalizare Prezentarea informațiilor: IAS 23.26 b

documentation Media ponderată a dobânzilor și a altor costuri suportate de o entitate 
pentru împrumutarea de fonduri, aplicabile împrumuturilor entității 
care sunt în curs în perioada în cauză, altele decât împrumuturile făcute 
special pentru obținerea un activ cu ciclu lung de producție. [Referințe: 
media ponderată [member]; împrumuturi]
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ifrs-full CapitalisedDevelopmen 
tExpenditureMember

member label Cheltuieli de dezvoltare capitalizate [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care provin 
din cheltuielile de dezvoltare capitalizate înainte de începerea producției 
sau a utilizării comerciale. O imobilizare necorporală trebuie 
recunoscută numai dacă entitatea poate demonstra toate elementele 
următoare: (a) fezabilitatea tehnică necesară finalizării imobilizării 
necorporale astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau 
vânzare; (b) intenția sa de a finaliza imobilizarea necorporală și de a o 
utiliza sau vinde; (c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea 
necorporală; (d) modul în care imobilizarea necorporală va genera 
beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate 
demonstra existența unei piețe pentru producția generată de 
imobilizarea necorporală ori pentru imobilizarea necorporală în sine 
sau, dacă se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizării 
necorporale; (e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare și de altă 
natură adecvate pentru finalizarea dezvoltării imobilizării necorporale și 
pentru utilizarea sau vânzarea acesteia și (f) capacitatea sa de a evalua 
fiabil cheltuielile care pot fi atribuite imobilizării necorporale în cursul 
dezvoltării sale.

ifrs-full CapitalRedemptionRe 
serve

X instant, credit label Rezerva de răscumpărare a capitalului Practică comună: IAS 1.55

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerva pentru 
răscumpărarea acțiunilor proprii ale entității.

ifrs-full CapitalRedemptionReser 
veMember

member label Rezerva de răscumpărare a capitalului [member] Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în rezerva pentru răscumpărarea acțiunilor proprii ale entității.
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ifrs-full CapitalRequirementsAxis axis label Cerințe de capital [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.136

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CapitalRequirementsMem 
ber

member [default] label Cerințe de capital [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.136

documentation Acest membru reprezintă cerințele de capital impuse entității. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Cerințe de capital” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full CapitalReserve X instant, credit label Rezerva de capital Practică comună: IAS 1.55

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezervele de 
capital.

ifrs-full CapitalReserveMember member label Rezerva de capital [member] Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în rezervele de capital.
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ifrs-full CarryingAmountAccumu 
latedDepreciationAmorti 
sationAndImpairmentAnd 
GrossCarryingAmoun 
tAxis

axis label Valoarea contabilă, amortizarea și deprecierea cumulate și valoarea 
contabilă brută [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 d, 
prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e, 
prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
c, prezentarea informațiilor: IAS 
38.118 e, prezentarea informațiilor: 
IAS 40.76, prezentarea informațiilor: 
IAS 40.79 c, prezentarea informațiilor: 
IAS 40.79 d, prezentarea informațiilor: 
IAS 41.50, prezentarea informațiilor: 
IAS 41.54 f, prezentarea informațiilor: 
IFRS 3.B67 d, prezentarea 
informațiilor: IFRS 7.35H, prezentarea 
informațiilor: IFRS 7.35I, practică 
comună: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37 b, practică comună: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG29

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CarryingAmountMember member [default] label Valoarea contabilă [member] Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e, 
prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e, prezentarea informațiilor: IAS 
40.76, prezentarea informațiilor: IAS 
40.79 d, prezentarea informațiilor: IAS 
41.50, prezentarea informațiilor: IFRS 
3.B67 d, prezentarea informațiilor: 
IFRS 7.35H, prezentarea informațiilor: 
IFRS 7.35I, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.37 b, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG29 a

documentation Acest membru reprezintă cuantumul la care un activ este recunoscut în 
situația poziției financiare (după deducerea oricăror amortizări 
acumulate și pierderi din deprecieri acumulate). Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Valoarea contabilă, amortizarea și 
deprecierea cumulate și valoarea contabilă brută” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și 
amortizarea; pierdere din depreciere]
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ifrs-full Cash X instant, debit label Numerar Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul disponibilului în casă și la bănci și al depozitelor la vedere. 
[Referințe: disponibil în casă și la bănci]

totalLabel Total numerar

ifrs-full CashAbstract label Numerar [abstract]

ifrs-full CashAdvancesAndLoans 
FromRelatedParties

X duration, debit label Avansuri în numerar și împrumuturi de la părți afiliate Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar aferente avansurilor în numerar și împrumuturilor 
de la părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full CashAdvancesAndLoans 
MadeToOtherPartiesClassi 
fiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit label Avansuri în numerar și împrumuturi acordate altor părți, clasificate 
drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 e

documentation Cuantumul avansurilor în numerar și al împrumuturilor acordate altor 
părți (altele decât avansurile și împrumuturile acordate de o instituție 
financiară), clasificate drept activități de investiție.

negatedTerseLa-
bel

Avansuri în numerar și împrumuturi acordate altor părți

ifrs-full CashAdvancesAndLoans 
MadeToRelatedParties

X duration, credit label Avansuri în numerar și împrumuturi acordate părților afiliate Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar aferente împrumuturilor și împrumuturilor acordate 
părților afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]
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ifrs-full CashAndBankBalancesAt 
CentralBanks

X instant, debit label Solduri de numerar și solduri bancare la băncile centrale Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul soldurilor de numerar și al soldurilor bancare deținute la 
băncile centrale.

ifrs-full CashAndCashEquivalents X instant, debit label Numerar și echivalente de numerar Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 i, 
prezentarea informațiilor: IAS 7.45, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B13 
adocumentation Cuantumul disponibilului în casă și la bănci și al depozitelor la vedere, 

alături de cuantumul investițiilor financiare pe termen scurt foarte 
lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care 
sunt supuse unui risc nesemnificativ de variație a valorii. [Referințe: 
numerar; echivalente de numerar]

totalLabel Total numerar și echivalente de numerar

periodStartLabel Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei

periodEndLabel Numerar și echivalente de numerar la finalul perioadei

ifrs-full CashAndCashEquivalent 
sAbstract

label Numerar și echivalente de numerar [abstract]

ifrs-full CashAndCashEquivalent 
sAmountContributedTo 
FairValueOfPlanAssets

X instant, debit label Numerar și echivalente de numerar, cuantumul cu care contribuie la 
valoarea justă a activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 a

documentation Cuantumul cu care numerarul și echivalentele de numerar contribuie la 
valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: 
numerar și echivalente de numerar; activele planului, la valoarea justă; 
planuri de beneficii determinate [member]]
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ifrs-full CashAndCashEquivalent 
sClassifiedAsPartOfDispo 
salGroupHeldForSale

X instant, debit label Numerar și echivalente de numerar clasificate ca făcând parte dintr-un 
grup destinat cedării deținut în vederea vânzării

Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar clasificate ca 
făcând parte dintr-un grup destinat cedării deținut în vederea vânzării. 
[Referințe: numerar și echivalente de numerar; grupuri destinate cedării 
clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full CashAndCashEquivalent 
sHeldByEntityUnavailable 
ForUseByGroup

X instant, debit label Numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt 
disponibile pentru a fi utilizate de către grup

Prezentarea informațiilor: IAS 7.48

documentation Cuantumul soldurilor semnificative de numerar și echivalente de 
numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate 
de către grup. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

ifrs-full CashAndCashEquivalent 
sIfDifferentFromStatemen 
tOfFinancialPosition

X instant, debit label Numerarul și echivalentele de numerar, dacă diferă de situația poziției 
financiare

Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din situația 
fluxurilor de trezorerie, atunci când diferă de cuantumul numerarului și 
al echivalentelor de numerar din situația poziției financiare. [Referințe: 
numerar și echivalente de numerar]

totalLabel Total numerar și echivalente de numerar, dacă diferă de situația poziției 
financiare

ifrs-full CashAndCashEquivalent 
sIfDifferentFromStatemen 
tOfFinancialPositionAb 
stract

label Numerarul și echivalentele de numerar, dacă diferă de situația poziției 
financiare [abstract]
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ifrs-full CashAndCashEquivalent 
sInSubsidiaryOrBusinesse 
sAcquiredOrDis 
posed2013

X duration, debit label Numerar și echivalente de numerar din filiale sau întreprinderi care a fost 
achiziționate sau cedate

Prezentarea informațiilor: IAS 7.40 c

documentation Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din filialele sau 
întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul. 
[Referințe: filiale [member]; numerar și echivalente de numerar]

ifrs-full CashAndCashEquivalent 
sPercentageContributedTo 
FairValueOfPlanAssets

X.XX instant label Numerar și echivalente de numerar, procentul cu care contribuie la 
valoarea justă a activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 a

documentation Procentul cu care numerarul și echivalentele de numerar contribuie la 
valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: 
numerar și echivalente de numerar; activele planului, la valoarea justă; 
planuri de beneficii determinate [member]] [În opoziție cu: numerar și 
echivalente de numerar, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului]

ifrs-full CashAndCashEquivalents 
RecognisedAsOfAcquisi 
tionDate

X instant, debit label Numerar și echivalente de numerar recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru numerarul și 
echivalentele de numerar dobândite într-o combinare de întreprinderi. 
[Referințe: numerar și echivalente de numerar; combinări de 
întreprinderi [member]]
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ifrs-full CashCollateralPledgedSub 
jectToEnforceableMaster 
NettingArrangementOrSi 
milarAgreementNotSetOf 
fAgainstFinancialLiabil 
ities

(X) instant, debit label Garanții în numerar constituite care fac obiectul unui contract de 
compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt 
compensate cu datorii financiare

Exemplu: IFRS 7.13C d (ii), exemplu: 
IFRS 7.IG40D

documentation Cuantumul garanțiilor în numerar constituite care fac obiectul unui 
contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care 
nu sunt compensate cu datorii financiare. [Referințe: datorii financiare]

negatedLabel Garanții în numerar constituite care fac obiectul unui contract de 
compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt 
compensate cu datorii financiare

ifrs-full CashCollateralReceived 
SubjectToEnforceableMas 
terNettingArrangementOr 
SimilarAgreementNotSe 
tOffAgainstFinancialAs 
sets

(X) instant, credit label Garanții în numerar primite care fac obiectul unui contract de 
compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt 
compensate cu active financiare

Exemplu: IFRS 7.13C d (ii), exemplu: 
IFRS 7.IG40D

documentation Cuantumul garanțiilor în numerar primite care fac obiectul unui 
contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care 
nu sunt compensate cu active financiare. [Referințe: active financiare]

negatedLabel Garanții în numerar primite care fac obiectul unui contract de 
compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt 
compensate cu active financiare

ifrs-full CashEquivalents X instant, debit label Echivalente de numerar Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul investițiilor financiare pe termen scurt foarte lichide, care 
sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse 
unui risc nesemnificativ de variație a valorii.

totalLabel Total echivalente de numerar
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ifrs-full CashEquivalentsAbstract label Echivalente de numerar [abstract]

ifrs-full CashFlowHedgesAbstract label Acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [abstract]

ifrs-full CashFlowHedgesMember member label Acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [member] Prezentarea informațiilor: IAS 39.86 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C

documentation Acest membru reprezintă acoperirile expunerii la variația fluxurilor de 
trezorerie care (a) poate fi atribuită unui risc specific asociat cu un activ 
sau o datorie recunoscut(ă) (cum ar fi toate sau unele plăți de dobândă 
aferente creditelor cu dobândă variabilă) sau cu o tranzacție prognozată 
foarte probabilă și care (b) ar putea afecta profitul sau pierderea. 
[Referințe: acoperiri împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full CashFlowsFromContinuin 
gAndDiscontinuedOpera 
tionsAbstract

label Fluxurile de trezorerie provenite din activități continue și din activități 
întrerupte [abstract]

ifrs-full CashFlowsFromLosing 
ControlOfSubsidiariesOr 
OtherBusinessesClassifie 
dAsInvestingActivities

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din pierderea controlului asupra unor 
filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție

Prezentarea informațiilor: IAS 7.39

documentation Fluxurile de trezorerie agregate provenite din pierderea controlului 
asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de 
investiție. [Referințe: filiale [member]]

terseLabel Fluxurile de trezorerie provenite din pierderea controlului asupra unor 
filiale sau a altor întreprinderi

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/131  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full CashFlowsFromUsedInDe 
creaseIncreaseInRestricted 
CashAndCashEquivalents

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) reducerea (creșterea) 
numerarului și echivalentelor de numerar supuse unei restricții

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) 
numerarului și echivalentelor de numerar supuse unei restricții. 
[Referințe: numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții]

ifrs-full CashFlowsFromUsedInDe 
creaseIncreaseInShortterm 
DepositsAndInvestments

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) reducerea (creșterea) 
depozitelor și investițiilor pe termen scurt

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) 
depozitelor și investițiilor pe termen scurt.

ifrs-full CashFlowsFromUsedInEx 
plorationForAndEvaluatio 
nOfMineralResourcesClas 
sifiedAsInvestingActivities

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) explorarea și evaluarea 
resurselor minerale, clasificate drept activități de investiție

Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) prospectarea resurselor 
minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile 
similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o 
anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității 
comerciale ale extracției resurselor minerale, clasificate drept activități de 
investiție.
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ifrs-full CashFlowsFromUsedInEx 
plorationForAndEvaluatio 
nOfMineralResourcesClas 
sifiedAsOperatingActiv 
ities

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) explorarea și evaluarea 
resurselor minerale, clasificate drept activități de exploatare

Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) prospectarea resurselor 
minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile 
similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o 
anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității 
comerciale ale extracției resurselor minerale, clasificate drept activități de 
exploatare.

ifrs-full CashFlowsFromUsedInFi 
nancingActivities

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare Prezentarea informațiilor: IAS 7.10, 
prezentarea informațiilor: IAS 7.50 d

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, 
care sunt activități care au drept rezultat modificări ale dimensiunii și 
compoziției capitalurilor proprii și împrumuturilor entității.

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
finanțare

ifrs-full CashFlowsFromUsedInFi 
nancingActivitiesAbstract

label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare 
[abstract]
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ifrs-full CashFlowsFromUsedInFi 
nancingActivitiesConti 
nuingOperations

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, 
activități continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare 
ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități 
continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) 
activitățile de finanțare]

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
finanțare, activități continue

ifrs-full CashFlowsFromUsedInFi 
nancingActivitiesDisconti 
nuedOperations

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, 
activități întrerupte

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare 
ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități 
întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) 
activitățile de finanțare]

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
finanțare, activități întrerupte

ifrs-full CashFlowsFromUsedInIn 
creaseDecreaseInCurrent 
Borrowings

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) creșterea (reducerea) 
împrumuturilor curente

Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările (ieșirile) de numerar generate de creșterea (reducerea) 
împrumuturilor curente. [Referințe: împrumuturi curente]
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ifrs-full CashFlowsFromUsedInIn 
creasesInOperatingCapa 
city

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) creșterile capacității de 
exploatare

Exemplu: IAS 7.50 c

documentation Valoarea agregată a fluxurilor de trezorerie care reprezintă creșteri ale 
capacității entității de a executa activități de exploatare (de exemplu, 
măsurată în unități de producție pe zi).

ifrs-full CashFlowsFromUsedInIn 
suranceContracts

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) contractele de asigurare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) contractele de asigurare. 
[Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full CashFlowsFromUsedInIn 
vestingActivities

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție Prezentarea informațiilor: IAS 7.10, 
prezentarea informațiilor: IAS 7.50 d

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, 
care constau în achiziționarea și cedarea de active imobilizate și de alte 
investiții care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
investiție

ifrs-full CashFlowsFromUsedInIn 
vestingActivitiesAbstract

label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție 
[abstract]
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ifrs-full CashFlowsFromUsedInIn 
vestingActivitiesContinuin 
gOperations

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, 
activități continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție 
ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități 
continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) 
activitățile de investiție]

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
investiție, activități continue

ifrs-full CashFlowsFromUsedInIn 
vestingActivitiesDisconti 
nuedOperations

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, 
activități întrerupte

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție 
ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități 
întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) 
activitățile de investiție]

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
investiție, activități întrerupte

ifrs-full CashFlowsFromUsedIn 
MaintainingOperatingCa 
pacity

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) menținerea capacității 
de exploatare

Exemplu: IAS 7.50 c

documentation Valoarea agregată a fluxurilor de trezorerie necesare pentru a menține 
capacitatea curentă a entității de a executa activități de exploatare (de 
exemplu, măsurată în unități de producție pe zi).
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ifrs-full CashFlowsFromUsedInO 
peratingActivities

X duration label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare Prezentarea informațiilor: IAS 7.10, 
prezentarea informațiilor: IAS 7.50 d

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
exploatare, care sunt principalele activități producătoare de venit ale 
entității, și alte activități care nu sunt activități de investiție sau finanțare. 
[Referințe: venituri]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
exploatare

ifrs-full CashFlowsFromUsedInO 
peratingActivitiesAbstract

label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare 
[abstract]

ifrs-full CashFlowsFromUsedInO 
peratingActivitiesConti 
nuingOperations

X duration label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
exploatare, activități continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare 
ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități 
continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) 
activitățile de exploatare]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
exploatare, activități continue
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ifrs-full CashFlowsFromUsedInO 
peratingActivitiesDisconti 
nuedOperations

X duration label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
exploatare, activități întrerupte

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare 
ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități 
întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) 
activitățile de exploatare]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
exploatare, activități întrerupte

ifrs-full CashFlowsFromUsedInO 
perations

X duration label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni Exemplu: IAS 7 - Situația fluxurilor de 
trezorerie pentru o entitate care nu este 
instituție financiară, exemplu: IAS 7.20

documentation Numerarul provenit din (folosit în) operațiunile entității.

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

netLabel Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni
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ifrs-full CashFlowsFromUsedInO 
perationsBeforeChangesIn 
WorkingCapital

X duration label Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni înainte de 
modificările capitalului circulant

Exemplu: IAS 7 - Situația fluxurilor de 
trezorerie pentru o entitate care nu este 
instituție financiară, practică comună: 
IAS 7.20

documentation Intrările (ieșirile) de numerar generate de operațiunile entității înainte de 
modificările capitalului circulant.

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

ifrs-full CashFlowsUsedInExplora 
tionAndDevelopmentAc 
tivities

X duration, credit label Fluxurile de trezorerie utilizate în activitățile de explorare și dezvoltare Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru activitățile de explorare și dezvoltare.

ifrs-full CashFlowsUsedInObtai 
ningControlOfSubsidiarie 
sOrOtherBusinessesClassi 
fiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit label Fluxurile de trezorerie folosite pentru obținerea controlului asupra unor 
filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție

Prezentarea informațiilor: IAS 7.39

documentation Fluxurile de trezorerie agregate folosite pentru obținerea controlului 
asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de 
investiție. [Referințe: filiale [member]]

negatedTerseLa-
bel

Fluxurile de trezorerie folosite pentru obținerea controlului asupra unor 
filiale sau a altor întreprinderi

ifrs-full CashOnHand X instant, debit label Disponibil în casă și la bănci Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul numerarului deținut de entitate. A cesta nu include 
depozitele la vedere.
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ifrs-full CashOutflowForLeases X duration, credit label Ieșiri de numerar aferente contractelor de leasing Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 
g

documentation Ieșirile de numerar aferente contractelor de leasing.

ifrs-full CashPaidLiabilitiesUnderIn 
suranceContractsAndRein 
suranceContractsIssued

(X) duration, debit label Numerarul plătit, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare 
emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG37 c

documentation Reducerea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise 
ca urmare a numerarului plătit. [Referințe: datorii din contractele de 
asigurare și de reasigurare emise]

negatedLabel Numerarul plătit, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare 
emise

ifrs-full CashPaymentsForFuture 
ContractsForwardCon 
tractsOptionContract 
sAndSwapContractsClassi 
fiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit label Plățile în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și 
swap, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 g

documentation Ieșirile de numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și 
swap, în afara cazului când acestea sunt deținute în vederea plasării sau a 
tranzacționării sau când plățile sunt clasificate drept activități de 
finanțare.

negatedTerseLa-
bel

Plățile în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și 
swap
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ifrs-full CashReceiptsFromFuture 
ContractsForwardCon 
tractsOptionContract 
sAndSwapContractsClassi 
fiedAsInvestingActivities

X duration, debit label Încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și 
swap, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 h

documentation Intrările de numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni 
sau swap, în afara cazului când acestea sunt deținute în scopuri de 
plasament sau de tranzacționare sau când încasările sunt clasificate drept 
activități de finanțare.

terseLabel Încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și 
swap

ifrs-full CashReceiptsFromRepay 
mentOfAdvancesAn 
dLoansMadeToOtherPartie 
sClassifiedAsInvestingAc 
tivities

X duration, debit label Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor 
acordate altor părți, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 f

documentation Intrările de numerar provenite din rambursarea avansurilor și a 
împrumuturilor acordate altor părți (altele decât avansurile și 
împrumuturile unei instituții financiare), clasificate drept activități de 
investiție.

terseLabel Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor 
acordate altor părți

ifrs-full CashReceiptsFromRepay 
mentOfAdvancesAn 
dLoansMadeToRelatedPar 
ties

X duration, debit label Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor 
acordate părților afiliate

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar provenite din rambursarea către entitate a 
împrumuturilor și avansurilor acordate părților afiliate. [Referințe: părți 
afiliate [member]]
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ifrs-full CashRepaymentsOfAdvan 
cesAndLoansFromRelated 
Parties

X duration, credit label Rambursările în numerar ale avansurilor și împrumuturilor de la părți 
afiliate

Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar provenite din rambursarea avansurilor și 
împrumuturilor de la părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full CashTransferred X instant, credit label Numerar transferat Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f 
(i)

documentation Valoarea justă, la data achiziției, a numerarului transferat drept 
contravaloare în cadrul unei combinări de întreprinderi. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full CategoriesOfAssetsRecog 
nisedFromCostsToObtai 
nOrFulfilContractsWith 
CustomersAxis

axis label Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a 
contractelor cu clienții [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 
a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CategoriesOfAssetsRecog 
nisedFromCostsToObtai 
nOrFulfilContractsWith 
CustomersMember

member [default] label Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a 
contractelor cu clienții [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 
a

documentation Acest membru reprezintă toate categoriile de active recunoscute din 
costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Categorii de active 
recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu 
clienții” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: 
active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a 
contractelor cu clienții]
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ifrs-full CategoriesOfCurrentFinan 
cialAssetsAbstract

label Categorii de active financiare circulante [abstract]

ifrs-full CategoriesOfCurrentFinan 
cialLiabilitiesAbstract

label Categorii de datorii financiare curente [abstract]

ifrs-full CategoriesOfFinancialAs 
setsAbstract

label Categorii de active financiare [abstract]

ifrs-full CategoriesOfFinancialAs 
setsAxis

axis label Categorii de active financiare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CategoriesOfFinancialLia 
bilitiesAbstract

label Categorii de datorii financiare [abstract]

ifrs-full CategoriesOfFinancialLia 
bilitiesAxis

axis label Categorii de datorii financiare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CategoriesOfNoncurrentFi 
nancialAssetsAbstract

label Categorii de active financiare imobilizate [abstract]
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ifrs-full CategoriesOfNoncurrentFi 
nancialLiabilitiesAbstract

label Categorii de datorii financiare pe termen lung [abstract]

ifrs-full CategoriesOfRelatedPartie 
sAxis

axis label Categorii de părți afiliate [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ChangeInAmountRecogni 
sedForPreacquisitionDefer 
redTaxAsset

X duration, debit label Creșterea (reducerea) cuantumului recunoscut pentru creanța privind 
impozitul amânat dinaintea achiziției

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 j

documentation Creșterea (reducerea) unei creanțe privind impozitul amânat a 
dobânditorului ca urmare a unei combinări de întreprinderi care 
modifică probabilitatea de realizare a creanței de către dobânditor. 
[Referințe: creanțe privind impozitul amânat; combinări de întreprinderi 
[member]]

ifrs-full ChangeInValueOfForeign 
CurrencyBasisSpreadsAb 
stract

label Modificarea valorii marjelor cu bază valutară [abstract]

ifrs-full ChangeInValueOfForwar 
dElementsOfForwardCon 
tractsAbstract

label Modificarea valorii elementelor forward din contractele forward 
[abstract]

ifrs-full ChangeInValueOfTimeVa 
lueOfOptionsAbstract

label Modificarea valorii-timp a opțiunilor [abstract]
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ifrs-full ChangesInAggregateDiffer 
enceBetweenFairValueAtI 
nitialRecognitionAndA 
mountDeterminedUsing 
ValuationTechniqueYetTo 
BeRecognisedAbstract

label Modificările diferenței agregate dintre valoarea justă la recunoașterea 
inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau 
pierdere [abstract]

ifrs-full ChangesInAllowanceAc 
countForCreditLossesOfFi 
nancialAssetsAbstract

label Modificările contului de ajustare pentru pierderi din credit aferente 
activelor financiare [abstract]

ifrs-full ChangesInAssetsForInsur 
anceAcquisitionCashFlow 
sAbstract

label Modificările activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor [abstract]

ifrs-full ChangesInBiologicalAssets X duration, debit label Creșterea (reducerea) activelor biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.50

documentation Creșterea (reducerea) activelor biologice. [Referințe: active biologice]

totalLabel Total creștere (reducere) a activelor biologice

ifrs-full ChangesInBiologicalAsset 
sAbstract

label Modificările activelor biologice [abstract]

ifrs-full ChangesInContingentLiabi 
litiesRecognisedInBusiness 
CombinationAbstract

label Modificările datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi [abstract]
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ifrs-full ChangesInDeferredAcquisi 
tionCostsArisingFromIn 
suranceContractsAbstract

label Modificările costurilor de achiziție amânate provenite din contracte de 
asigurare [abstract]

ifrs-full ChangesInDeferredTaxLia 
bilityAssetAbstract

label Modificările datoriilor (activelor) privind impozitul amânat [abstract]

ifrs-full ChangesInEquity X duration, credit label Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii. [Referințe: capitaluri proprii]

totalLabel Total creștere (reducere) a capitalurilor proprii

ifrs-full ChangesInEquityAbstract label Modificările capitalurilor proprii [abstract]

ifrs-full ChangesInExposureToRisk text label Descrierea modificărilor expunerii la risc Prezentarea informațiilor: IFRS 7.33 c

documentation Descrierea modificărilor expunerii la riscurile care decurg din 
instrumentele financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa 
[member]]

ifrs-full ChangesInFairValueMea 
surementAssetsAbstract

label Modificările evaluării la valoarea justă, active [abstract]

ifrs-full ChangesInFairValueMea 
surementEntitysOwnEqui 
tyInstrumentsAbstract

label Modificările evaluării la valoarea justă, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității [abstract]
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ifrs-full ChangesInFairValueMea 
surementLiabilitiesAb 
stract

label Modificările evaluării la valoarea justă, datorii [abstract]

ifrs-full ChangesInFairValueOfCre 
ditDerivativeAbstract

label Modificările valorii juste a instrumentelor derivate de credit [abstract]

ifrs-full ChangesInFairValueOfFi 
nancialAssetsAttributable 
ToChangesInCreditRiskOf 
FinancialAssets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare desemnate ca 
fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi 
atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 c

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a unui activ financiar (sau a unui grup 
de active financiare) desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin 
profit sau pierdere care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit 
al activului respectiv determinată: (a) ca valoarea modificării valorii sale 
juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care 
generează risc de piață sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată 
de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste 
care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. 
[Referințe: risc de credit [member]; active financiare]

ifrs-full ChangesInFairValueOfFi 
nancialAssetsRelatedCre 
ditDerivativesOrSimilarIn 
struments

X duration label Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau 
a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 d

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau 
a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: instrumente 
derivate [member]; active financiare]
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ifrs-full ChangesInFairValueOfFi 
nancialLiabilityAttributa 
bleToChangesInCreditRis 
kOfLiability

X duration, credit label Creșterea (reducerea) valorii juste a datoriei financiare care poate fi 
atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.10A 
a, prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.10 a

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a unei datorii financiare care poate fi 
atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective. [Referințe: 
risc de credit [member]]

ifrs-full ChangesInFairValueO 
fLoansOrReceivablesAttri 
butableToChangesInCredi 
tRiskOfFinancialAssets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care 
poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care 
poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al împrumuturilor și 
creanțelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care 
nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat 
risc de piață sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate 
ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi 
atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de 
credit [member]; risc de piață [member]]

ifrs-full ChangesInFairValueO 
fLoansOrReceivablesRela 
tedCreditDerivativesOrSi 
milarInstruments

X duration label Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau 
a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau 
a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe. [Referințe: 
instrumente derivate [member]]
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ifrs-full ChangesInGoodwill X duration, debit label Creșterea (reducerea) fondului comercial Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d

documentation Creșterea (reducerea) fondului comercial. [Referințe: fond comercial]

totalLabel Total creștere (reducere) a fondului comercial

ifrs-full ChangesInGoodwillAb 
stract

label Modificările fondului comercial [abstract]

ifrs-full ChangesInInsuranceCon 
tractsForReconciliationBy 
ComponentsAbstract

label Modificările contractelor de asigurare pentru reconciliere în funcție de 
componente [abstract]

ifrs-full ChangesInInsuranceCon 
tractsForReconciliation 
ByRemainingCoverageAn 
dIncurredClaimsAbstract

label Modificările contractelor de asigurare pentru reconciliere în funcție de 
acoperirea rămasă și de cheltuielile cu daunele [abstract]

ifrs-full ChangesInIntangibleAsset 
sAndGoodwillAbstract

label Modificările imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial 
[abstract]

ifrs-full ChangesInIntangibleAsset 
sOtherThanGoodwill

X duration, debit label Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

totalLabel Total creștere (reducere) a imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial
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ifrs-full ChangesInIntangibleAsset 
sOtherThanGoodwillAb 
stract

label Modificările imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial 
[abstract]

ifrs-full ChangesInInventoriesOfFi 
nishedGoodsAndWorkIn 
Progress

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) stocurilor de produse finite și produse în curs de 
execuție

Exemplu: IAS 1.102, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.99

documentation Reducerea (creșterea) stocurilor de produse finite și produse în curs de 
execuție. [Referințe: stocuri; produsele finite curente; produsele în curs 
de execuție curente]

negatedLabel Creșterea (reducerea) stocurilor de produse finite și produse în curs de 
execuție

ifrs-full ChangesInInvestmentProp 
erty

X duration, debit label Creșterea (reducerea) investițiilor imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 40.76, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d

documentation Creșterea (reducerea) investițiilor imobiliare. [Referințe: investiții 
imobiliare]

totalLabel Total creștere (reducere) a investițiilor imobiliare

ifrs-full ChangesInInvestmentPro 
pertyAbstract

label Modificările investițiilor imobiliare [abstract]

ifrs-full ChangesInLiabilitiesAri 
singFromFinancingActivi 
tiesAbstract

label Modificările datoriilor care decurg din activitățile de finanțare [abstract]
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ifrs-full ChangesInLiabilitiesUnder 
InsuranceContractsAn 
dReinsuranceContractsIs 
suedAbstract

label Modificările datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare 
emise [abstract]

ifrs-full ChangesInMethodsAndAs 
sumptionsUsedInPrepar 
ingSensitivityAnalysis

text label Descrierea modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea 
analizei de sensibilitate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.40 c

documentation Descrierea modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea 
analizei de sensibilitate pentru tipurile de risc de piață la care este expusă 
entitatea. [Referințe: risc de piață [member]]

ifrs-full ChangesInMethodsUsedTo 
MeasureRisk

text label Descrierea modificărilor metodelor utilizate pentru evaluarea riscului Prezentarea informațiilor: IFRS 7.33 c

documentation Descrierea modificărilor metodelor utilizate pentru evaluarea riscurilor 
care decurg din instrumentele financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

ifrs-full ChangesInNetAssetsAvaila 
bleForBenefitsAbstract

label Modificările activelor nete disponibile pentru beneficii [abstract]

ifrs-full ChangesInNetDefinedBene 
fitLiabilityAssetAbstract

label Modificările datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat 
[abstract]

ifrs-full ChangesInNetDefinedBene 
fitLiabilityAssetResulting 
FromExpenseIncomeInPro 
fitOrLossAbstract

label Modificările datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat 
rezultate din cheltuielile (veniturile) din profit sau pierdere [abstract]
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ifrs-full ChangesInNetDefinedBene 
fitLiabilityAssetResulting 
FromMiscellaneousO 
therChangesAbstract

label Modificările datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat 
rezultate din diverse alte modificări [abstract]

ifrs-full ChangesInNominalA 
mountOfCreditDerivati 
veAbstract

label Modificările valorii nominale a instrumentelor derivate de credit 
[abstract]

ifrs-full ChangesInNumberOfShar 
esOutstandingAbstract

label Modificările numărului de acțiuni în circulație [abstract]

ifrs-full ChangesInObjectivesPoli 
ciesAndProcessesForMana 
gingRisk

text label Descrierea modificărilor obiectivelor, politicilor și proceselor de 
gestionare a riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.33 c

documentation Descrierea modificărilor obiectivelor, politicilor și proceselor de 
gestionare a riscurilor care decurg din instrumentele financiare. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full ChangesInOtherProvisions X duration, credit label Creșterea (reducerea) altor provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.84

documentation Creșterea (reducerea) altor provizioane. [Referințe: alte provizioane]

totalLabel Total creștere (reducere) a altor provizioane

ifrs-full ChangesInOtherProvision 
sAbstract

label Modificările altor provizioane [abstract]
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ifrs-full ChangesInPropertyPlan 
tAndEquipment

X duration, debit label Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale. [Referințe: imobilizări 
corporale]

totalLabel Total creștere (reducere) a imobilizărilor corporale

ifrs-full ChangesInPropertyPlan 
tAndEquipmentAbstract

label Modificările imobilizărilor corporale [abstract]

ifrs-full ChangesInRegulatoryDe 
ferralAccountCreditBalan 
cesAbstract

label Modificările soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [abstract]

ifrs-full ChangesInRegulatoryDe 
ferralAccountDebitBalan 
cesAbstract

label Modificările soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [abstract]

ifrs-full ChangesInReimbursemen 
tRightsAbstract

label Modificările drepturilor de rambursare legate de obligațiile privind 
beneficiul determinat [abstract]

ifrs-full ChangesInReimbursemen 
tRightsAtFairValue

X duration, debit label Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a drepturilor de rambursare legate de 
obligațiile privind beneficiul determinat. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; drepturile de rambursare legate de obligațiile privind 
beneficiul determinat, la valoarea justă]

totalLabel Total creștere (reducere) a drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, la valoarea justă
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ifrs-full ChangesInReinsuranceAs 
setsAbstract

label Modificările activelor de reasigurare [abstract]

ifrs-full ChangesInTaxRatesOrTax 
LawsEnactedOrAnnoun 
cedMember

member label Modificările ratelor de impozitare sau ale legislației fiscale adoptate sau 
anunțate [member]

Exemplu: IAS 10.22 h

documentation Acest membru reprezintă modificările ratelor de impozitare sau ale 
legislației fiscale adoptate sau anunțate.

ifrs-full CharacteristicsOfDefined 
BenefitPlansAxis

axis label Caracteristicile planurilor de beneficii determinate [axis] Exemplu: IAS 19.138 b

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CharacteristicsOfDefined 
BenefitPlansMember

member [default] label Caracteristicile planurilor de beneficii determinate [member] Exemplu: IAS 19.138 b

documentation Acest membru reprezintă toate planurile de beneficii determinate atunci 
când sunt defalcate în funcție de caracteristicile planurilor de beneficii 
determinate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Caracteristicile planurilor de beneficii determinate” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full CirculationRevenue X duration, credit label Venituri din tiraj Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de ziare, reviste, publicații 
periodice, precum și aplicații și formate digitale. [Referințe: venituri]
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ifrs-full CircumstancesLeadingToR 
eversalsOfInventoryWrite 
down

text label Descrierea circumstanțelor care au condus la reluarea reducerilor valorii 
contabile a stocurilor

Prezentarea informațiilor: IAS 2.36 g

documentation Descrierea circumstanțelor sau a evenimentelor care au condus la 
reluarea unei reduceri a valorii contabile a stocurilor la valoarea 
realizabilă netă. [Referințe: stocuri; reluarea reducerii valorii contabile a 
stocurilor]

ifrs-full ClaimsAndBenefitsPaidNe 
tOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit label Daunele și beneficiile plătite, excluzând recuperările din reasigurare Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.85

documentation Cuantumul daunelor și al beneficiilor plătite deținătorilor de polițe de 
asigurare, excluzând recuperările din reasigurare.

ifrs-full ClaimsIncurredButNotRe 
ported

X instant, credit label Daune survenite, dar neraportate Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22 c

documentation Cuantumul datoriilor aferente unor evenimente asigurate care au avut 
loc, dar pentru care nu au fost încă raportate daune de către deținătorii 
de polițe de asigurare.

ifrs-full ClaimsReportedByPolicy 
holders

X instant, credit label Daune raportate de către deținătorii de polițe de asigurare Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22 b

documentation Cuantumul datoriilor aferente daunelor raportate de către deținătorii de 
polițe de asigurare în urma producerii unor evenimente asigurate. 
[Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full ClassesOfAcquiredReceiva 
blesAxis

axis label Clase de creanțe dobândite [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
h

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ClassesOfAcquiredReceiva 
blesMember

member [default] label Clase de creanțe dobândite [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
h

documentation Acest membru reprezintă clasele de creanțe dobândite prin combinări de 
întreprinderi. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Clase de creanțe dobândite” în cazul în care nu este utilizat niciun alt 
membru. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full ClassesOfAssetsAxis axis label Clase de active [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 36.126, 
prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
d (ii), prezentarea informațiilor: IFRS 
13.93, prezentarea informațiilor: IFRS 
16.53documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 

rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfAssetsMember member [default] label Active [member] Prezentarea informațiilor: IAS 36.126, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.53

documentation Acest membru reprezintă o resursă economică actuală controlată de 
entitate ca rezultat al unor evenimente anterioare. Resursele economice 
reprezintă un drept care are potențialul de a produce beneficii 
economice. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Clase de active” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ClassesOfCashPayment 
sAbstract

label Clase de plăți în numerar provenite din activități de exploatare [abstract]

ifrs-full ClassesOfCashReceiptsFro 
mOperatingActivitiesAb 
stract

label Clase de încasări în numerar provenite din activități de exploatare 
[abstract]
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ifrs-full ClassesOfContingentLiabi 
litiesAxis

axis label Clase de datorii contingente [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 37.86, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfCurrentInventor 
iesAlternativeAbstract

label Clase de stocuri curente - alternativă [abstract]

ifrs-full ClassesOfEmployeeBenefit 
sExpenseAbstract

label Clase de cheltuieli cu beneficiile angajaților [abstract]

ifrs-full ClassesOfEntitysOwnEqui 
tyInstrumentsAxis

axis label Clase cu propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfFinancialAsset 
sAxis

axis label Clase de active financiare [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L b, prezentarea informațiilor: 
IFRS 7.42I, prezentarea informațiilor: 
IFRS 7.6, prezentarea informațiilor: 
IFRS 9.7.2.34, prezentarea 
informațiilor: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 9.7.2.42

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ClassesOfFinancialInstru 
mentsAxis

axis label Clase de instrumente financiare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35K, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.36

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfFinancialInstru 
mentsMember

member [default] label Instrumente financiare, clasa [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35K, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.36

documentation Acest membru reprezintă clasele agregate de instrumente financiare. 
Instrumentele financiare sunt contracte ce generează simultan un activ 
financiar pentru o entitate și o datorie financiară sau un instrument de 
capitaluri proprii al unei alte entități. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Clase de instrumente financiare” în cazul în care 
nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active financiare; datorii 
financiare]

ifrs-full ClassesOfFinancialLiabili 
tiesAxis

axis label Clase de datorii financiare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.6, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34, prezentarea informațiilor: 
intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 
9.7.2.42

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfIntangibleAsset 
sAndGoodwillAxis

axis label Clase de imobilizări necorporale și fond comercial [axis] Practică comună: IAS 38.118

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ClassesOfIntangibleAsset 
sOtherThanGoodwillAxis

axis label Clase de imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 38.118

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfInventoriesAb 
stract

label Clase de stocuri curente [abstract]

ifrs-full ClassesOfLiabilitiesAxis axis label Clase de datorii [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfOrdinaryShare 
sAxis

axis label Clase de acțiuni ordinare [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 33.66

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfOtherProvision 
sAbstract

label Clase de alte provizioane [abstract]

ifrs-full ClassesOfPlanAssetsFairVa 
lueMonetaryAmountsAb 
stract

label Clase de active ale planului, valorile monetare ale valorii juste [abstract]
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ifrs-full ClassesOfPlanAssetsFairVa 
luePercentageAmountsAb 
stract

label Clase de active ale planului, valorile procentuale ale valorii juste 
[abstract]

ifrs-full ClassesOfPropertyPlantAn 
dEquipmentAxis

axis label Clase de imobilizări corporale [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 16.73

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfProvisionsAxis axis label Clase de alte provizioane [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 37.84

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfRegulatoryDefer 
ralAccountBalancesAxis

axis label Clase de solduri ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 
14.33

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfRegulatoryDefer 
ralAccountBalancesMem 
ber

member [default] label Clase de solduri ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 
14.33

documentation Acest membru reprezintă toată clasele (și anume, toate tipurile de costuri 
sau de venituri) de solduri ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Clase de solduri ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: soldurile conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [member]]
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ifrs-full ClassesOfShareCapita 
lAxis

axis label Clase de capital social [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ClassesOfShareCapital 
Member

member [default] label Capital social [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a

documentation Acest membru reprezintă capitalul social al entității. Acesta reprezintă, 
de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de capital social” în cazul în 
care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ClassificationOfAssetsA 
sHeldForSaleMember

member label Clasificarea activelor drept deținute în vederea vânzării [member] Exemplu: IAS 10.22 c

documentation Acest membru reprezintă clasificarea activelor drept deținute în vederea 
vânzării. [Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării 
[member]]

ifrs-full ClassificationOfLiabilitie 
sAsCurrentOrNoncurrent 
Member

member label Clasificarea datoriilor în datorii curente sau datorii pe termen lung 
[member]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2025 IAS 1.139U

documentation Acest membru reprezintă Clasificarea datoriilor în datorii curente sau 
datorii pe termen lung (Amendamente la IAS 1), emisă în ianuarie 2020 
și modificată ulterior în iulie 2020.

ifrs-full ClosingForeignExchange 
Rate

X.XX instant label Cursul de schimb valutar de închidere Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cursul de schimb la vedere la finalul perioadei de raportare. Cursul de 
schimb valutar este rata de schimb dintre două monede. Cursul de 
schimb la vedere este cursul de schimb pentru livrări imediate.
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ifrs-full CommencementOfMajor 
LitigationMember

member label Începerea unui litigiu major [member] Exemplu: IAS 10.22 j

documentation Acest membru reprezintă începerea unui litigiu major.

ifrs-full CommentaryByManage 
mentOnSignificantCa 
shAndCashEquivalentBa 
lancesHeldByEntityThatAr 
eNotAvailableForUse 
ByGroup

text label Comentariul conducerii privind soldurile semnificative de numerar și 
echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile 
pentru a fi utilizate de către grup.

Prezentarea informațiilor: IAS 7.48

documentation Comentariul conducerii privind soldurile semnificative de numerar și 
echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile 
pentru a fi utilizate de către grup. [Referințe: numerar și echivalente de 
numerar]

ifrs-full CommercialPapersIssued X instant, credit label Efecte comerciale emise Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul efectelor comerciale emise de către entitate.

ifrs-full CommitmentsForDevelop 
mentOrAcquisitionOfBio 
logicalAssets

X instant, credit label Angajamente pentru dezvoltarea sau achiziția de active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.49 b

documentation Cuantumul angajamentelor pentru dezvoltarea sau achiziția de active 
biologice [Referințe: active biologice]

ifrs-full CommitmentsInRelation 
ToJointVentures

X instant, credit label Angajamente față de asocierile în participație Prezentarea informațiilor: IFRS 12.23 a

documentation Angajamentele pe care le are entitatea față de asocierile sale în 
participație, astfel cum este prevăzut la punctele B18-B20 din IFRS 12. 
[Referințe: asocieri în participație [member]]
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full CommitmentsMadeByEnti 
tyRelatedPartyTransac 
tions

X duration label Angajamente asumate de entitate, tranzacții cu părți afiliate Exemplu: IAS 24.21 i

documentation Cuantumul angajamentelor asumate de entitate față de părțile afiliate de 
a acționa în cazul în care un anumit eveniment are sau nu are loc în viitor, 
inclusiv contracte cu titlu executoriu (recunoscute sau nerecunoscute). 
[Referințe: părți afiliate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full CommitmentsMadeOnBe 
halfOfEntityRelatedParty 
Transactions

X duration label Angajamente asumate în numele entității, tranzacții cu părți afiliate Exemplu: IAS 24.21 i

documentation Cuantumul angajamentelor asumate în numele entității față de părțile 
afiliate de a acționa în cazul în care un anumit eveniment are sau nu are 
loc în viitor, inclusiv contracte cu titlu executoriu (recunoscute sau 
nerecunoscute). [Referințe: părți afiliate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full CommodityPriceRiskMem 
ber

member label Riscul de preț al mărfii [member] Exemplu: IFRS 7.40 a, exemplu: IFRS 7. 
IG32

documentation Acest membru reprezintă o componentă a altor riscuri de preț care 
constă în tipul de risc ca valoarea justă sau fluxurile viitoare de trezorerie 
ale unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificărilor 
prețurilor mărfurilor. [Referințe: instrumente financiare, clasa 
[member]]

ifrs-full CommunicationAndNet 
workEquipmentMember

member label Echipamente de comunicații și de rețea [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în echipamente de comunicații și de rețea. [Referințe: imobilizări 
corporale]

ifrs-full CommunicationExpense X duration, debit label Cheltuieli de comunicații Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din comunicații.

ifrs-full CompensationFromThird 
PartiesForItemsOfProperty 
PlantAndEquipment

X duration, credit label Compensațiile primite de la terți pentru elementele de imobilizări 
corporale depreciate, pierdute sau abandonate

Prezentarea informațiilor: IAS 16.74A 
a

documentation Cuantumul compensațiilor primite de la terți pentru elementele de 
imobilizări corporale depreciate, pierdute sau abandonate care este 
inclus în profit sau pierdere. [Referințe: profit (pierdere); imobilizări 
corporale]
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ifrs-full ComponentsOfEquityAxis axis label Componentele capitalurilor proprii [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ComponentsOfOtherCom 
prehensiveIncomeThat 
WillBeReclassifiedToProfi 
tOrLossBeforeTaxAbstract

label Componentele altor elemente ale rezultatului global care vor fi 
reclasificate la profit sau pierdere, înainte de impozitare [abstract]

ifrs-full ComponentsOfOtherCom 
prehensiveIncomeThat 
WillBeReclassifiedToProfi 
tOrLossNetOfTaxAbstract

label Componentele altor elemente ale rezultatului global care vor fi 
reclasificate la profit sau pierdere, după impozitare [abstract]

ifrs-full ComponentsOfOtherCom 
prehensiveIncomeThat 
WillNotBeReclassifiedTo 
ProfitOrLossBeforeTaxAb 
stract

label Componentele altor elemente ale rezultatului global care nu vor fi 
reclasificate la profit sau pierdere, înainte de impozitare [abstract]

ifrs-full ComponentsOfOtherCom 
prehensiveIncomeThat 
WillNotBeReclassifiedTo 
ProfitOrLossNetOfTaxAb 
stract

label Componentele altor elemente ale rezultatului global care nu vor fi 
reclasificate la profit sau pierdere, după impozitare [abstract]
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ifrs-full ComprehensiveIncome X duration, credit label Rezultatul global Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.81A c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.24 b, 
exemplu: IFRS 12.B10 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.B12 b (ix), 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.32 a 
(ii)

documentation Cuantumul modificării capitalurilor proprii care rezultă din tranzacții și 
din alte evenimente, altele decât acele modificări rezultate din 
tranzacțiile cu proprietarii în calitatea lor de proprietari.

totalLabel Rezultatul global total

ifrs-full ComprehensiveIncomeAb 
stract

label Rezultatul global [abstract]

ifrs-full ComprehensiveIncomeAt 
tributableToAbstract

label Rezultatul global care poate fi atribuit [abstract]

ifrs-full ComprehensiveIncomeAt 
tributableToNoncontrollin 
gInterests

X duration, credit label Rezultatul global, care poate fi atribuit intereselor care nu controlează Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.81B b 
(i)

documentation Cuantumul rezultatului global care poate fi atribuit intereselor care nu 
controlează. [Referințe: rezultatul global; interese care nu controlează]

totalLabel Rezultatul global total care poate fi atribuit intereselor care nu 
controlează

ifrs-full ComprehensiveIncomeAt 
tributableToNoncontrollin 
gInterestsContinuingAnd 
DiscontinuedOperation 
sAbstract

label Rezultatul global care poate fi atribuit intereselor care nu controlează, 
activități continue și activități întrerupte [abstract]
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ifrs-full ComprehensiveIncomeAt 
tributableToOwnersOfPar 
ent

X duration, credit label Rezultatul global care poate fi atribuit proprietarilor societății-mamă Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.81B b 
(ii)

documentation Cuantumul rezultatului global care poate fi atribuit proprietarilor 
societății-mamă. [Referințe: rezultatul global]

totalLabel Rezultatul global total care poate fi atribuit proprietarilor societății- 
mamă

ifrs-full ComprehensiveIncomeAt 
tributableToOwnersOfPar 
entContinuingAndDiscon 
tinuedOperationsAbstract

label Rezultatul global care poate fi atribuit proprietarilor societății-mamă, 
activități continue și activități întrerupte [abstract]

ifrs-full ComprehensiveIncome 
ContinuingAndDisconti 
nuedOperationsAbstract

label Rezultatul global, activități continue și activități întrerupte [abstract]

ifrs-full ComprehensiveIncome 
FromContinuingOpera 
tions

X duration, credit label Rezultatul global din activitățile continue Practică comună: IFRS 5.33 d

documentation Rezultatul global din activitățile continue. [Referințe: activități continue 
[member]; rezultatul global]

ifrs-full ComprehensiveIncome 
FromContinuingOpera 
tionsAttributableToNon 
controllingInterests

X duration, credit label Rezultatul global din activitățile continue care poate fi atribuit 
intereselor care nu controlează

Practică comună: IFRS 5.33 d

documentation Rezultatul global din activitățile continue care poate fi atribuit 
intereselor care nu controlează. [Referințe: rezultatul global din 
activitățile continue; interese care nu controlează]
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ifrs-full ComprehensiveIncome 
FromContinuingOpera 
tionsAttributableToOwner 
sOfParent

X duration, credit label Rezultatul global din activitățile continue care poate fi atribuit 
proprietarilor societății-mamă

Practică comună: IFRS 5.33 d

documentation Rezultatul global din activitățile continue care poate fi atribuit 
proprietarilor societății-mamă. [Referințe: rezultatul global din 
activitățile continue]

ifrs-full ComprehensiveIncome 
FromDiscontinuedOpera 
tions

X duration, credit label Rezultatul global din activitățile întrerupte Practică comună: IFRS 5.33 d

documentation Rezultatul global din activitățile întrerupte. [Referințe: activități 
întrerupte [member]; rezultatul global]

ifrs-full ComprehensiveIncome 
FromDiscontinuedOpera 
tionsAttributableToNon 
controllingInterests

X duration, credit label Rezultatul global din activitățile întrerupte care poate fi atribuit 
intereselor care nu controlează

Practică comună: IFRS 5.33 d

documentation Rezultatul global din activitățile întrerupte care poate fi atribuit 
intereselor care nu controlează. [Referințe: rezultatul global din 
activitățile întrerupte; interese care nu controlează]

ifrs-full ComprehensiveIncome 
FromDiscontinuedOpera 
tionsAttributableToOwner 
sOfParent

X duration, credit label Rezultatul global din activitățile întrerupte care poate fi atribuit 
proprietarilor societății-mamă

Practică comună: IFRS 5.33 d

documentation Rezultatul global din activitățile întrerupte care poate fi atribuit 
proprietarilor societății-mamă. [Referințe: rezultatul global din 
activitățile întrerupte]
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ifrs-full ComputerEquipmentMem 
ber

member label Echipamente informatice [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în echipamente informatice. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full ComputerSoftware X instant, debit label Programe de calculator Exemplu: IAS 38.119 c

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă programe de 
calculator. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full ComputerSoftwareMem 
ber

member label Programe de calculator [member] Exemplu: IAS 38.119 c

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în programe de calculator. [Referințe: imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial]

ifrs-full ConcentrationsOfRisk text label Descrierea concentrărilor de risc Prezentarea informațiilor: IFRS 7.34 c

documentation Descrierea concentrărilor de risc care decurg din instrumentele 
financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full ConcentrationsOfRis 
kAxis

axis label Concentrări de risc [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ConcentrationsOfRisk 
Member

member [default] label Concentrări de risc [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation Acest membru reprezintă concentrările de risc. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Concentrări de risc” în cazul în care 
nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ConfidenceLevelCorre 
spondingToResultsOfTech 
niqueOtherThanConfiden 
ceLevelTechniqueUsedFor 
DeterminingRiskAdjust 
mentForNonfinancialRisk

X.XX instant label Nivelul de încredere corespunzător rezultatelor unei alte tehnici decât 
tehnica nivelului de încredere utilizate pentru determinarea ajustărilor de 
risc pentru riscul nefinanciar

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.119

documentation Nivelul de încredere corespunzător rezultatelor unei alte tehnici decât 
tehnica nivelului de încredere utilizate pentru determinarea ajustărilor de 
risc pentru riscul nefinanciar. [Referințe: ajustarea de risc pentru riscul 
nefinanciar [member]]

ifrs-full ConfidenceLevelUsedToDe 
termineRiskAdjustment 
ForNonfinancialRisk

X.XX instant label Nivelul de încredere utilizat pentru determinarea ajustării de risc pentru 
riscul nefinanciar

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.119

documentation Nivelul de încredere utilizat pentru determinarea ajustării de risc pentru 
riscul nefinanciar. [Referințe: ajustarea de risc pentru riscul nefinanciar 
[member]]

ifrs-full ConsensusPricingMember member label Stabilirea prețului de consens [member] Exemplu: IFRS 13.B5, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă o tehnică de evaluare specifică 
corespunzătoare abordării bazate pe piață, care constă în analizarea 
datelor de intrare provenite din prețurile de consens de pe piață (de 
exemplu, cotații oferite, ajustări de comparabilitate). [Referințe: 
abordarea bazată pe piață [member]]
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ifrs-full ConsiderationPaidRe 
ceived

X duration, credit label Contravaloarea plătită (încasată) Prezentarea informațiilor: IAS 7.40 a

documentation Cuantumul contravalorii plătite sau încasate pentru obținerea sau 
pierderea controlului asupra filialelor sau altor întreprinderi. [Referințe: 
filiale [member]]

ifrs-full ConsolidatedAndSeparate 
FinancialStatementsAxis

axis label Situații financiare consolidate și individuale [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 27.4

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ConsolidatedMember member [default] label Consolidat [member] Prezentarea informațiilor: IAS 27.4

documentation Acest membru reprezintă situațiile financiare ale unui grup, în care 
activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile și fluxurile 
de trezorerie ale societății-mamă și ale filialelor acesteia sunt prezentate 
ca situații financiare ale unei entități economice unice. Acesta reprezintă, 
de asemenea, valoarea standard a axei „Situații financiare consolidate și 
individuale” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ConsolidatedStructuredEn 
titiesAxis

axis label Entități structurate consolidate [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 12 - 
Natura riscurilor asociate intereselor 
unei entități în entitățile structurate 
consolidate

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ConsolidatedStructuredEn 
titiesMember

member label Entități structurate consolidate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12 - 
Natura riscurilor asociate intereselor 
unei entități în entitățile structurate 
consolidate

documentation Acest membru reprezintă entitățile structurate consolidate. O entitate 
structurată este o entitate organizată astfel încât drepturile de vot sau 
altele similare nu reprezintă factorul dominant în deciderea controlului 
asupra entității, precum cazurile în care orice drepturi de vot sunt 
aferente numai sarcinilor administrative, iar activitățile relevante sunt 
coordonate prin angajamente contractuale. [Referințe: consolidat 
[member]]

ifrs-full ConstantPrepaymentRate 
MeasurementInputMem 
ber

member label Rata de plată anticipată constantă, dată de intrare pentru evaluare 
[member]

Exemplu: IFRS 13.93 d, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă rata de plată anticipată constantă utilizată ca 
dată de intrare pentru evaluare.

ifrs-full ConstructionInProgress X instant, debit label Construcție în curs Practică comună: IAS 16.37

documentation Cuantumul cheltuielilor capitalizate în cursul construcției de active 
imobilizate care nu sunt încă disponibile pentru utilizare. [Referințe: 
active imobilizate]

ifrs-full ConstructionInProgress 
Member

member label Construcție în curs [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă cheltuielile capitalizate în cursul construcției 
de imobilizări corporale care nu sunt încă disponibile pentru utilizare (și 
anume, nu se află încă în locul și în starea necesare pentru a putea fi 
exploatate în maniera dorită de conducere). [Referințe: imobilizări 
corporale]
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ifrs-full ConsumableBiologicalAs 
setsMember

member label Active biologice consumabile [member] Exemplu: IAS 41.43

documentation Acest membru reprezintă activele biologice consumabile. Activele 
biologice consumabile sunt cele care urmează a fi recoltate ca produse 
agricole sau vândute ca active biologice. [Referințe: active biologice]

ifrs-full ConsumerLoans X instant, debit label Împrumuturi acordate consumatorilor Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor acordate consumatorilor de către entitate. 
[Referințe: împrumuturi acordate consumatorilor [member]]

ifrs-full ConsumerLoansMember member label Împrumuturi acordate consumatorilor [member] Exemplu: IFRS 7.6, exemplu: IFRS 7. 
IG20C, exemplu: IFRS 7.IG40B

documentation Acest membru reprezintă împrumuturile acordate persoanelor fizice 
pentru uz personal.

ifrs-full ContingentConsideration 
Member

member label Contravaloare contingentă [member] Practică comună: IFRS 13.94

documentation Acest membru reprezintă o obligație a dobânditorului de a transfera 
active suplimentare sau participații în capitalurile proprii către foștii 
proprietari ai unei entități dobândite ca parte a schimbului pentru 
controlul entității dobândite dacă au loc evenimente viitoare specificate 
sau sunt respectate anumite condiții.

ifrs-full ContingentConsideration 
RecognisedAsOfAcquisi 
tionDate

X instant, credit label Contravaloare contingentă recunoscută la data achiziției Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
g (i)

documentation Cuantumul, la data achiziției, al angajamentelor privind contravaloarea 
contingentă recunoscută drept contravaloare transferată într-o 
combinare de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]
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ifrs-full ContingentLiabilitiesIncur 
redByVenturerInRelation 
ToInterestsInJointVentures

X instant, credit label Datorii contingente suportate în raport cu interesele deținute în asocieri 
în participație

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.23 
b

documentation Cuantumul datoriilor contingente suportate în raport cu interesele 
deținute în asocieri în participație. [Referințe: datorii contingente 
[member]; asocieri în participație [member]]

ifrs-full ContingentLiabilitiesIncur 
redInRelationToInterestsI 
nAssociates

X instant, credit label Datorii contingente suportate în raport cu interesele deținute în entități 
asociate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.23 
b

documentation Cuantumul datoriilor contingente suportate în raport cu interesele 
deținute de entitate în entități asociate. [Referințe: entități asociate 
[member]; datorii contingente [member]]

ifrs-full ContingentLiabilitiesMem 
ber

member [default] label Datorii contingente [member] Prezentarea informațiilor: IAS 37.88, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
cdocumentation Acest membru reprezintă obligațiile potențiale apărute ca urmare a unor 

evenimente anterioare și a căror existență va fi confirmată doar de 
apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, 
care nu sunt în totalitate controlate de entitate, sau obligațiile curente 
apărute ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu sunt 
recunoscute deoarece (a) este probabil ca pentru decontarea obligațiilor 
să fie necesară o ieșire de resurse încorporând beneficii economice sau 
(b) valoarea obligațiilor nu poate fi evaluată suficient de fiabil. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de datorii 
contingente” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full ContingentLiabilitiesOf 
JointVentureMember

member label Datorii contingente legate de asocieri în participație [member] Exemplu: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă datoriile contingente care au legătură cu 
asocierile în participație. [Referințe: datorii contingente [member]; 
asocieri în participație [member]]

ifrs-full ContingentLiabilitiesRe 
cognisedAsOfAcquisition 
Date

(X) instant, credit label Datorii contingente recunoscute la data achiziției Exemplu: IFRS 3.B64 i, exemplu: IFRS 
3.IE72

documentation Cuantumul datoriilor contingente recunoscute la data achiziției într-o 
combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; 
combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Datorii contingente recunoscute la data achiziției

ifrs-full ContingentLiabilitiesRe 
cognisedInBusinessCombi 
nation

X instant, credit label Datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation Cuantumul datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; combinări de 
întreprinderi [member]]

periodStartLabel Datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi la 
începutul perioadei

periodEndLabel Datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi la 
finalul perioadei
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ifrs-full ContingentLiabilityArising 
FromPostemploymentBe 
nefitObligationsMember

member label Datorii contingente generate de obligațiile privind beneficiile 
postangajare [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.152

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă generată de obligațiile 
privind beneficiile postangajare. Beneficiile postangajare sunt beneficiile 
angajaților (altele decât compensațiile pentru încetarea contractului de 
muncă și beneficiile pe termen scurt ale angajaților) care sunt plătibile 
după terminarea contractului de muncă. [Referințe: datorii contingente 
[member]]

ifrs-full ContingentLiabilityForDe 
commissioningRestoratio 
nAndRehabilitationCosts 
Member

member label Datorie contingentă pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și 
de reabilitare [member]

Exemplu: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă legată de costurile de 
dezafectare, de reconstituire și de reabilitare. [Referințe: datorii 
contingente [member]]

ifrs-full ContingentLiabilityFor 
GuaranteesMember

member label Datorie contingentă pentru garanții [member] Practică comună: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă pentru garanții. 
[Referințe: datorii contingente [member]; garanții [member]]

ifrs-full ContinuingAndDisconti 
nuedOperationsAxis

axis label Activități continue și activități întrerupte [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 5 - 
Prezentare și descriere

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ContinuingInvolvementIn 
DerecognisedFinancialAs 
setsByTypeOfInstrumen 
tAxis

axis label Implicarea continuă în activele financiare derecunoscute în funcție de 
tipul de instrument [axis]

Exemplu: IFRS 7.B33

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ContinuingInvolvementIn 
DerecognisedFinancialAs 
setsByTypeOfTransferAxis

axis label Implicarea continuă în activele financiare derecunoscute în funcție de 
tipul de transfer [axis]

Exemplu: IFRS 7.B33

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ContinuingOperations 
Member

member [default] label Activități continue [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 5 - 
Prezentare și descriere

documentation Acest membru reprezintă componentele entității care nu sunt activități 
întrerupte. O componentă a unei entități constă în operațiuni și fluxuri 
de trezorerie care pot fi în mod clar diferențiate, din punct de vedere 
operațional și din considerente de raportare financiară, de restul entității. 
Acest membru reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Activități continue și activități întrerupte” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru. [Referințe: activități întrerupte [member]; valoarea 
agregată a activităților continue și a activităților întrerupte [member]]
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ifrs-full ContractAssets X instant, debit label Active din contracte Prezentarea informațiilor: IFRS 
15.105, prezentarea informațiilor: 
IFRS 15.116 a

documentation Cuantumul aferent dreptului unei entități la o contraprestație în 
schimbul bunurilor sau serviciilor transferate de entitate unui client, 
atunci când dreptul respectiv este condiționat de altceva decât de trecerea 
timpului (de exemplu, de executarea viitoare a obligațiilor de către 
entitate).

totalLabel Total active din contracte

periodStartLabel Active din contracte la începutul perioadei

periodEndLabel Active din contracte la finalul perioadei

ifrs-full ContractAssetsAbstract label Active din contracte [abstract]

ifrs-full ContractAssetsMember member label Active din contracte [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H 
b (iii), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35M b (iii), exemplu: IFRS 7.35N

documentation Acest membru reprezintă activele din contracte. [Referințe: active din 
contracte]

ifrs-full ContractDurationAxis axis label Durata contractului [axis] Exemplu: IFRS 15.B89 e

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ContractDurationMember member [default] label Durata contractului [member] Exemplu: IFRS 15.B89 e

documentation Acest membru reprezintă toate duratele contractelor cu clienții. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Durata contractului” 
în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ContractLiabilities X instant, credit label Datorii din contracte Prezentarea informațiilor: IFRS 
15.105, prezentarea informațiilor: 
IFRS 15.116 a

documentation Cuantumul aferent obligației unei entități de a transfera unui client 
bunurile sau serviciile pentru care entitatea a primit o contraprestație de 
la client (sau pentru care această sumă este scadentă).

totalLabel Total datorii din contracte

periodStartLabel Datorii din contracte la începutul perioadei

periodEndLabel Datorii din contracte la finalul perioadei

ifrs-full ContractLiabilitiesAbstract label Datorii din contracte [abstract]

ifrs-full ContractLiabilitiesForPer 
formanceObligationsSatis 
fiedOverTime

X instant, credit label Datorii din contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite în timp Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor din contracte pentru obligațiile de executare 
îndeplinite în timp. [Referințe: datorii din contracte; obligații de 
executare îndeplinite în timp [member]]
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ifrs-full ContractLiabilitiesRecogni 
sedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit label Datorii din contracte recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru datoriile din contracte 
asumate într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii din 
contracte; combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Datorii din contracte recunoscute la data achiziției

ifrs-full ContractualAmountsTo 
BeExchangedInDerivative 
FinancialInstrumentFor 
WhichGrossCashFlowsAr 
eExchanged

X instant, credit label Sume contractuale care urmează a fi schimbate într-un instrument 
financiar derivat pentru care se fac schimburi de fluxuri brute de 
trezorerie

Exemplu: IFRS 7.B11D d

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport 
cu sumele contractuale care urmează a fi schimbate într-un instrument 
financiar derivat pentru care se fac schimburi de fluxuri brute de 
trezorerie. [Referințe: instrumente derivate [member]]

ifrs-full ContractualCapitalCom 
mitments

X instant, credit label Angajamente de capital contractuale Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul angajamentelor de capital pentru care entitatea a încheiat un 
contract. [Referințe: angajamente de capital]

ifrs-full ContractualCommitments 
ForAcquisitionOfIntangi 
bleAssets

X instant, credit label Angajamente contractuale pentru achiziția de imobilizări necorporale Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
e

documentation Valoarea angajamentelor contractuale pentru achiziția de imobilizări 
necorporale.
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ifrs-full ContractualCommitments 
ForAcquisitionOfProperty 
PlantAndEquipment

X instant, credit label Angajamente contractuale pentru achiziția de imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.74 c

documentation Valoarea angajamentelor contractuale pentru achiziția de imobilizări 
corporale. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full ContractualServiceMargin X instant, credit label Marja serviciului contractual Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109

documentation Cuantumul marjei serviciului contractual. [Referințe: marja serviciului 
contractual [member]]

ifrs-full ContractualServiceMargin 
Member

member label Marja serviciului contractual [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101 c, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107 d

documentation Acest membru reprezintă o componentă a valorii contabile a activului 
sau a datoriei aferente unui grup de contracte de asigurare care 
reprezintă profitul necâștigat pe care entitatea îl va recunoaște în 
perioada în care prestează servicii contractuale de asigurare în baza 
contractelor de asigurare din cadrul grupului.

ifrs-full ContractualServiceMargin 
NotRelatedToContracts 
ThatExistedAtTransition 
DateToWhichModifiedRe 
trospectiveApproachOr 
FairValueApproachHasBee 
nAppliedMember

member label Marja serviciului contractual care nu este legată de contractele existente 
la data tranziției pentru care s-a aplicat abordarea retrospectivă 
modificată sau abordarea bazată pe valoarea justă [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.114 c

documentation Acest membru reprezintă marja serviciului contractual care nu este 
legată de contractele existente la data tranziției pentru care s-a aplicat 
abordarea retrospectivă modificată (astfel cum este descrisă la punctele 
C6-C19A din IFRS 17) sau abordarea bazată pe valoarea justă (astfel cum 
este descrisă la punctele C20-C24B din IFRS 17). [Referințe: marja 
serviciului contractual [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/182 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ContractualServiceMargin 
RelatedToContractsThatEx 
istedAtTransitionDateTo 
WhichFairValueApproach 
HasBeenAppliedMember

member label Marja serviciului contractual care este legată de contractele existente la 
data tranziției pentru care s-a aplicat abordarea bazată pe valoarea justă 
[member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.114 b

documentation Acest membru reprezintă marja serviciului contractual care este legată 
de contractele existente la data tranziției pentru care s-a aplicat 
abordarea bazată pe valoarea justă (astfel cum este descrisă la punctele 
C20-C24B din IFRS 17). [Referințe: marja serviciului contractual 
[member]]

ifrs-full ContractualServiceMargin 
RelatedToContractsThatEx 
istedAtTransitionDateTo 
WhichModifiedRetrospec 
tiveApproachHasBeenAp 
pliedMember

member label Marja serviciului contractual care este legată de contractele existente la 
data tranziției pentru care s-a aplicat abordarea retrospectivă modificată 
[member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.114 a

documentation Acest membru reprezintă marja serviciului contractual care este legată 
de contractele existente la data tranziției pentru care s-a aplicat 
abordarea retrospectivă modificată (astfel cum este descrisă la punctele 
C6-C19A din IFRS 17). [Referințe: marja serviciului contractual 
[member]]

ifrs-full ContributionsToPlanByEm 
ployerNetDefinedBenefi 
tLiabilityAsset

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor angajatorului la plan.

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 f

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor angajatorului la un plan de 
beneficii determinate. [Referințe: datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat; planuri de beneficii determinate [member]]

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor angajatorului la plan.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/183  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ContributionsToPlanBy 
PlanParticipantsNetDefi 
nedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor la plan din partea participanților la 
plan

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 f

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor la plan din partea participanților la 
plan. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat; 
planuri de beneficii determinate [member]]

commentary-
Guidance

Reducerile valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat 
sau a datoriei nete privind beneficiul determinat ca urmare a 
contribuțiilor participanților la plan ar trebui să fie marcate cu o valoare 
pozitivă; creșterile valorii actualizate a obligației privind beneficiul 
determinat sau a datoriei nete privind beneficiul determinat ca urmare a 
contribuțiilor participanților la plan ar trebui să fie marcate cu o valoare 
negativă. Creșterile valorii juste a activelor planului ca urmare a 
contribuțiilor participanților la plan reprezintă o reducere a datoriei nete 
privind beneficiul determinat (echivalentă cu o creștere a activului net 
privind beneficiul determinat) și ar trebui să fie marcate cu o valoare 
pozitivă.

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor la plan din partea participanților la 
plan
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ifrs-full ContributionsToPlanNet 
DefinedBenefitLiabilityAs 
set

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor la plan

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 f

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor la un plan de beneficii determinate. 
[Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat; 
planuri de beneficii determinate [member]]

commentary-
Guidance

Reducerile valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat 
sau a datoriei nete privind beneficiul determinat ca urmare a 
contribuțiilor la plan ar trebui să fie marcate cu o valoare pozitivă; 
creșterile ar trebui să fie marcate cu o valoare negativă. Creșterile valorii 
juste a activelor planului ca urmare a contribuțiilor la plan reprezintă o 
reducere a datoriei nete privind beneficiul determinat (echivalentă cu o 
creștere a activului net privind beneficiul determinat) și ar trebui să fie 
marcate cu o valoare pozitivă.

negatedTotalLa-
bel

Total creștere (reducere) a datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a contribuțiilor la plan

ifrs-full ContributionsToPlanNet 
DefinedBenefitLiabilityAs 
setAbstract

label Contribuții la plan, datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat [abstract]

ifrs-full CopyrightsPatentsAndO 
therIndustrialPropertyR 
ightsServiceAndOperating 
Rights

X instant, debit label Drepturi de autor, brevete și alte drepturi de proprietate industrială, 
drepturi de întreținere și de exploatare

Exemplu: IAS 38.119 e

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă drepturi de autor, 
brevete și alte drepturi de proprietate industrială, drepturi de întreținere 
și de exploatare. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]
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ifrs-full CopyrightsPatentsAndO 
therIndustrialPropertyR 
ightsServiceAndOperatin 
gRightsMember

member label Drepturi de autor, brevete și alte drepturi de proprietate industrială, 
drepturi de întreținere și de exploatare [member]

Exemplu: IAS 38.119 e

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în drepturi de autor, brevete și alte drepturi de proprietate 
industrială, drepturi de întreținere și de exploatare. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full CorporateDebtInstrument 
sHeld

X instant, debit label Instrumente de datorie corporative deținute Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul instrumentelor de datorie deținute de entitate care au fost 
emise de o entitate corporativă. [Referințe: instrumente de datorie 
deținute]

ifrs-full CorporateLoans X instant, debit label Împrumuturi acordate entităților corporative Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor corporative acordate de către entitate. 
[Referințe: împrumuturi acordate entităților corporative [member]]

ifrs-full CorporateLoansMember member label Împrumuturi acordate entităților corporative [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
exemplu: IFRS 7.6, exemplu: IFRS 7. 
IG20C

documentation Acest membru reprezintă împrumuturile acordate entităților 
corporative.

ifrs-full CostApproachMember member label Modelul costului [member] Exemplu: IFRS 13.62

documentation Acest membru reprezintă o tehnică de evaluare care reflectă valoarea 
care ar fi necesară în acel moment pentru a înlocui capacitatea de 
serviciu a activului (denumită deseori „costul curent de înlocuire”).
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ifrs-full CostIncludedInProfitOr 
LossInAccordanceWithPar 
agraph20AOfIAS16Tha 
tRelatesToItemsProduced 
ThatAreNotOutputOfEnti 
tysOrdinaryActivities

X duration, debit label Costurile incluse în profit sau pierdere în conformitate cu punctul 20A 
din IAS 16 care se referă la elemente produse care nu reprezintă un 
produs generat de activitățile curente ale entității

Prezentarea informațiilor: IAS 16.74A 
b

documentation Cuantumul costurilor incluse în profit sau pierdere în conformitate cu 
punctul 20A din IAS 16 care se referă la elemente produse care nu 
reprezintă un produs generat de activitățile curente ale entității și care 
sunt produse în timpul aducerii unui element de imobilizări corporale în 
locul și în starea necesare pentru a fi exploatate în maniera dorită de 
conducere.

ifrs-full CostOfHedgingAbstract label Costul acoperirii împotriva riscurilor [abstract]

ifrs-full CostOfInventoriesRecogni 
sedAsExpenseDuringPer 
iod

X duration, debit label Costul stocurilor recunoscut drept cheltuială în cursul perioadei Prezentarea informațiilor: IAS 2.36 d

documentation Valoarea stocurilor recunoscută drept cheltuială în cursul perioadei. 
[Referințe: stocuri]

ifrs-full CostOfMerchandiseSold X duration, debit label Costul mărfurilor vândute Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul mărfurilor care au fost vândute în cursul perioadei și 
recunoscute drept cheltuieli.

ifrs-full CostOfPurchasedEnergy 
Sold

X duration, debit label Costul energiei achiziționate care a fost vândută Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul energiei achiziționate care a fost vândută în cursul perioadei 
și recunoscută drept cheltuială.
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ifrs-full CostOfSales (X) duration, debit label Costul vânzărilor Prezentarea informațiilor: IAS 1.103, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.99

documentation Cuantumul tuturor cheltuielilor atribuite direct sau indirect bunurilor 
sau serviciilor vândute. Cheltuielile atribuite includ, fără a se limita la 
acestea, costurile incluse anterior în evaluarea stocurilor care acum au 
fost vândute, cum ar fi amortizarea și întreținerea clădirilor și 
echipamentelor fabricii utilizate în procesul de producție, regia de 
producție nealocată și valorile neobișnuite ale costurilor de producție a 
stocurilor.

commentary-
Guidance

Acest element-rând ar trebui utilizat numai pentru marcarea 
cuantumurilor totale ale „costului vânzărilor”. Acesta NU ar trebui 
utilizat pentru marcarea costului parțial al vânzărilor, și anume o sumă 
care exclude cheltuielile specifice clasificate de o entitate drept cost al 
vânzărilor. De exemplu, elementul-rând nu ar trebui utilizat pentru 
marcarea „costului vânzărilor, excluzând amortizarea” atunci când 
valoarea amortizării reflectă o cheltuială pe care societatea o consideră 
ca parte a costului vânzărilor.

negatedLabel Costul vânzărilor

ifrs-full CostOfSalesFoodAnd 
Beverage

X duration, debit label Costul vânzărilor, alimente și băuturi Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul costului vânzărilor atribuit alimentelor și băuturilor. 
[Referințe: costul vânzărilor]

ifrs-full CostOfSalesHotelOpera 
tions

X duration, debit label Costul vânzărilor, activități hoteliere Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul costului vânzărilor atribuit activităților hoteliere. [Referințe: 
costul vânzărilor]
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ifrs-full CostOfSalesMember member label Costul vânzărilor [member] Practică comună: IAS 1.104, practică 
comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă cuantumul tuturor cheltuielilor atribuite direct 
sau indirect bunurilor sau serviciilor vândute. Acest membru este utilizat 
pentru a atribui o cheltuială după natură unui element-rând funcțional 
din situația profitului sau a pierderii.

ifrs-full CostOfSalesRoomOccu 
pancyServices

X duration, debit label Costul vânzărilor, servicii de cazare Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul costului vânzărilor atribuit serviciilor de cazare. [Referințe: 
costul vânzărilor]

ifrs-full CostsToObtainContracts 
WithCustomersMember

member label Costuri de obținere a contractelor cu clienții [member] Exemplu: IFRS 15.128 a

documentation Acest membru reprezintă o categorie de active recunoscute din costurile 
de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții care constau în 
costurile de obținere a contractelor cu clienții. [Referințe: active 
recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu 
clienții]

ifrs-full CounterpartiesAxis axis label Contrapărți [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B52

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CounterpartiesMember member [default] label Contrapărți [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B52

documentation Acest membru reprezintă alte părți la tranzacție decât entitatea. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Contrapărți” în cazul 
în care nu este utilizat niciun alt membru.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/189  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full CountryOfDomicileMem 
ber

member label Țara de domiciliu [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.33 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.33 b

documentation Acest membru reprezintă țara în care entitatea este înregistrată și în care 
își are adresa legală sau sediul social.

ifrs-full CountryOfIncorporation text label Țara de înregistrare Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 a

documentation Țara în care este înregistrată entitatea.

ifrs-full CountryOfIncorporatio 
nOfEntityWhoseConsoli 
datedFinancialStatement 
sHaveBeenProducedForPu 
blicUse

text label Țara de înregistrare a entității ale cărei situații financiare consolidate au 
fost întocmite pentru uz public

Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 a

documentation Țara în care a fost înregistrată societatea-mamă finală sau intermediară a 
entității ale cărei situații financiare consolidate conforme cu IFRS-urile 
au fost întocmite pentru uz public. [Referințe: consolidat [member]; 
IFRS [member]]

ifrs-full CountryOfIncorporatio 
nOfJointOperation

text label Țara de înregistrare a activității comune Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 a 
(iii)

documentation Țara în care este înregistrată o activitate comună a entității. [Referințe: 
activități comune [member]]

ifrs-full CountryOfIncorporatio 
nOfJointVenture

text label Țara de înregistrare a asocierii în participație Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (ii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (iii)

documentation Țara în care este înregistrată o asociere în participație a entității. 
[Referințe: asocieri în participație [member]]
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ifrs-full CountryOfIncorporatio 
nOrResidenceOfAssociate

text label Țara de înregistrare a entității asociate Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (ii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (iii)

documentation Țara în care este înregistrată o entitate asociată a entității. [Referințe: 
entități asociate [member]]

ifrs-full CountryOfIncorporatio 
nOrResidenceOfSubsidi 
ary

text label Țara de înregistrare a filialei Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (ii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.12 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.19B bdocumentation Țara în care este înregistrată o filială a entității. [Referințe: filiale 

[member]]

ifrs-full CreationDateAxis axis label Data creării [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.29 
c (i), prezentarea informațiilor: IAS 
8.49 b (i)

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CreditDerivativeFairValue X instant, debit label Instrument derivat de credit, valoarea justă Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G 
a

documentation Valoarea justă a unui instrument derivat de credit. [Referințe: la valoarea 
justă [member]; instrumente derivate [member]]

periodStartLabel Instrument derivat de credit, valoarea justă la începutul perioadei

periodEndLabel Instrument derivat de credit, valoarea justă la finalul perioadei
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ifrs-full CreditDerivativeNomina 
lAmount

X instant label Instrument derivat de credit, valoarea nominală Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G 
a

documentation Valoarea nominală a unui instrument derivat de credit. [Referințe: 
instrumente derivate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

periodStartLabel Instrument derivat de credit, valoarea nominală începutul perioadei

periodEndLabel Instrument derivat de credit, valoarea nominală la finalul perioadei
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ifrs-full CreditExposure X instant label Expunere la riscul de credit Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG24 a, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG25 b

documentation Cuantumul expunerii la pierderile care rezultă din riscul de credit. 
[Referințe: risc de credit [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full CreditImpairmentOfFinan 
cialInstrumentsAxis

axis label Deprecierea instrumentelor financiare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CreditImpairmentOfFinan 
cialInstrumentsMember

member [default] label Deprecierea instrumentelor financiare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Acest membru reprezintă toate stările de depreciere a instrumentelor 
financiare ca urmare a riscului de credit. Un instrument financiar este 
depreciat ca urmare a riscului de credit atunci când au avut loc unul sau 
mai multe evenimente care au un impact negativ asupra fluxurilor de 
trezorerie viitoare estimate ale activului financiar respectiv. Acest 
membru reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Deprecierea 
instrumentelor financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt 
membru.

ifrs-full CreditrelatedFeeAndCom 
missionIncome

X duration, credit label Venituri din onorarii și comisioane legate de credite Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute provenite din onorarii și comisioane 
legate de credite. [Referințe: venituri din onorarii și comisioane]

ifrs-full CreditRiskMember member label Risc de credit [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
exemplu: IFRS 7.32

documentation Acest membru reprezintă riscul ca una dintre părțile implicate într-un 
instrument financiar să genereze o pierdere financiară pentru cealaltă 
parte prin neîndeplinirea unei obligații. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/194 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full CreditSpreadMeasuremen 
tInputMember

member label Marja de credit, dată de intrare pentru evaluare [member] Practică comună: IFRS 13.93 d

documentation Acest membru reprezintă marja de credit utilizată ca dată de intrare 
pentru evaluare.

ifrs-full CumulativeChangeInFair 
ValueRecognisedInProfi 
tOrLossOnSalesOfInvest 
mentPropertyBetweenPool 
sOfAssetsMeasuredUsing 
DifferentModels

X duration, credit label Modificarea cumulată a valorii juste recunoscută în profit sau pierdere 
pentru vânzările de investiții imobiliare dintr-un grup într-un alt grup de 
active, evaluate utilizând modele diferite

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 f 
(iv)

documentation Modificarea cumulată a valorii juste recunoscută în profit sau pierdere 
pentru vânzările de investiții imobiliare dintr-un grup de active în care 
este utilizat modelul bazat pe cost într-un grup în care este utilizat 
modelul bazat pe valoarea justă. [Referințe: modelul valorii juste 
[member]; investiții imobiliare]

ifrs-full CumulativeEffectAtDateO 
fInitialApplicationAxis

axis label Efectul cumulat la data aplicării inițiale [axis] Practică comună: IAS 1.106

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full CumulativeGainLossOn 
DisposalOfInvestmentsInE 
quityInstrumentsDesigna 
tedAsMeasuredAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncome

X duration, credit label Câștigul (pierderea) cumulat(ă) la cedarea investițiilor în instrumente de 
capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11B c

documentation Câștigul (pierderea) cumulat(ă) la cedarea investițiilor în instrumente de 
capitaluri proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full CumulativeGainLossPre 
viouslyRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomeAri 
singFromReclassificatio 
nOfFinancialAssetsOutOf 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncomeIn 
toFairValueThroughProfi 
tOrLossMeasurementCate 
gory

X duration, credit label Câștigul (pierderea) cumulat(ă) recunoscut(ă) anterior în alte elemente 
ale rezultatului global care rezultă din reclasificarea activelor financiare 
din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global în categoria de evaluare la valoarea justă prin profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82 cb

documentation Câștigul (pierderea) cumulat(ă) recunoscut(ă) anterior în alte elemente 
ale rezultatului global care rezultă din reclasificarea activelor financiare 
din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global în categoria de evaluare la valoarea justă prin profit 
sau pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global; active financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere; alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full CumulativePreferenceDivi 
dendsNotRecognised

X duration label Dividende preferențiale cumulative care nu au fost recunoscute Prezentarea informațiilor: IAS 1.137 b

documentation Cuantumul dividendelor preferențiale cumulative care nu au fost 
recunoscute.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full CumulativeUnrecognised 
ShareOfLossesOfAssoci 
ates

X instant, credit label Partea nerecunoscută cumulată din pierderile entităților asociate Prezentarea informațiilor: IFRS 12.22 c

documentation Cuantumul cumulat al părții nerecunoscute din pierderile entităților 
asociate, dacă entitatea a încetat să mai recunoască partea sa din pierderi 
atunci când aplică metoda punerii în echivalență. [Referințe: entități 
asociate [member]; partea nerecunoscută din pierderile entităților 
asociate]

ifrs-full CumulativeUnrecognised 
ShareOfLossesOfJointVen 
tures

X instant, credit label Partea nerecunoscută cumulată din pierderile asocierilor în participație Prezentarea informațiilor: IFRS 12.22 c

documentation Cuantumul cumulat al părții nerecunoscute din pierderile asocierilor în 
participație, dacă entitatea a încetat să mai recunoască partea sa din 
pierderi atunci când aplică metoda punerii în echivalență. [Referințe: 
asocieri în participație [member]; partea nerecunoscută din pierderile 
asocierilor în participație]

ifrs-full CumulativeUnrecognised 
ShareOfLossesOfJointVen 
turesTransitionFromPro 
portionateConsolidation 
ToEquityMethod

X instant, credit label Partea nerecunoscută cumulată din pierderile asocierilor în participație, 
tranziția de la consolidarea proporțională la metoda punerii în 
echivalență

Prezentarea informațiilor: IFRS 11.C4

documentation Partea nerecunoscută cumulată a entității din pierderile asocierilor sale 
în participație pentru care s-a trecut de la consolidarea proporțională la 
metoda punerii în echivalență. [Referințe: asocieri în participație 
[member]; partea nerecunoscută cumulată din pierderile asocierilor în 
participație]

ifrs-full CurrencyInWhichInforma 
tionIsDisplayedAxis

axis label Moneda în care sunt prezentate informațiile [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 21.57 a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full CurrencyInWhichSupple 
mentaryInformationIsDis 
playedMember

member label Moneda în care sunt prezentate informațiile suplimentare [member] Prezentarea informațiilor: IAS 21.57 a

documentation Acest membru indică informațiile furnizate într-o monedă diferită de 
moneda funcțională a entității sau de moneda sa de prezentare.

ifrs-full CurrencyRiskMember member label Risc valutar [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii), 
prezentarea informațiilor: IFRS 7 – 
Termeni definiți

documentation Acest membru reprezintă un tip de risc de piață care constă în riscul ca 
valoarea justă sau fluxurile viitoare de trezorerie ale unui instrument 
financiar să fluctueze din cauza modificărilor ratelor de schimb valutar. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full CurrencySwapContract 
Member

member label Contract de swap valutar [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un contract de swap valutar. [Referințe: 
contract swap [member]]

ifrs-full CurrentAccrualsAndCur 
rentDeferredIncomeInclu 
dingCurrentContractLiabil 
ities

X instant, credit label Angajamente curente și venituri înregistrate în avans trecute la venituri 
curente, inclusiv datoriile curente din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul angajamentelor curente și al veniturilor înregistrate în avans 
trecute la venituri curente, inclusiv datoriile curente din contracte 
[Referințe: angajamente; venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile 
din contracte]

totalLabel Total angajamente curente și venituri înregistrate în avans trecute la 
venituri curente, inclusiv datoriile curente din contracte

ifrs-full CurrentAccrualsAndCur 
rentDeferredIncomeInclu 
dingCurrentContractLiabi 
litiesAbstract

label Angajamente curente și venituri înregistrate în avans trecute la venituri 
curente, inclusiv datoriile curente din contracte [abstract]
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ifrs-full CurrentAccruedExpense 
sAndOtherCurrentLiabil 
ities

X instant, credit label Cheltuieli curente angajate și alte datorii curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul cheltuielilor curente angajate și al altor datorii curente. 
[Referințe: angajamente; alte datorii curente]

ifrs-full CurrentAccruedIncomeIn 
cludingCurrentContractAs 
sets

X instant, debit label Venituri angajate curente, inclusiv activele circulante din contracte Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor angajate curente, inclusiv activele circulante din 
contracte [Referințe: venituri angajate, inclusiv activele din contracte]

totalLabel Total venituri angajate curente, inclusiv activele din contracte curente

ifrs-full CurrentAccruedIncomeIn 
cludingCurrentContractAs 
setsAbstract

label Venituri angajate curente, inclusiv activele circulante din contracte 
[abstract]

ifrs-full CurrentAccruedIncomeO 
therThanCurrentContrac 
tAssets

X instant, debit label Venituri angajate curente, altele decât activele circulante din contracte Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor angajate curente, altele decât activele circulante 
din contracte [Referințe: venituri angajate, altele decât activele din 
contracte]

ifrs-full CurrentAdvances X instant, credit label Avansuri curente primite, care reprezintă datorii curente din contracte 
pentru obligațiile de executare îndeplinite la un moment specific

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul avansurilor curente primite care reprezintă datorii curente 
din contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite la un moment 
specific. [Referințe: avansuri primite, care reprezintă datorii din 
contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite la un moment 
specific]
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ifrs-full CurrentAdvancesToSuppli 
ers

X instant, debit label Avansuri curente către furnizori Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul avansurilor curente către furnizori efectuate înainte ca 
bunurile sau serviciile să fie primite.

ifrs-full CurrentAgriculturalPro 
duce

X instant, debit label Produse agricole curente Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă cuantumul produselor 
recoltate de la activele biologice ale entității. [Referințe: active biologice; 
stocuri]

ifrs-full CurrentAndDeferredTax 
RelatingToItemsCharge 
dOrCreditedDirectlyToE 
quity

X duration, debit label Impozitul curent și amânat aferent elementelor creditate (debitate) direct 
în capitalurile proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 a

documentation Impozitul agregat curent și amânat aferent elementelor specifice care 
sunt debitate sau creditate direct în capitalurile proprii, de exemplu: (a) o 
ajustare a soldului inițial al rezultatului reportat provenită fie dintr-o 
modificare a politicii contabile ce este aplicată retrospectiv, fie din 
corectarea unei erori și (b) sumele apărute odată cu recunoașterea inițială 
a componentei de capitaluri proprii a unui instrument financiar compus. 
[Referințe: impozitul amânat aferent elementelor creditate (debitate) 
direct în capitalurile proprii; rezultatul reportat; instrumente financiare, 
clasa [member]]

totalLabel Impozitul agregat curent și amânat aferent elementelor creditate 
(debitate) direct în capitalurile proprii

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/201  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full CurrentAndDeferredTax 
RelatingToItemsCharge 
dOrCreditedDirectlyToE 
quityAbstract

label Impozitul curent și amânat aferent elementelor debitate sau creditate 
direct în capitalurile proprii [abstract]

ifrs-full CurrentAssets X instant, debit label Active circulante Prezentarea informațiilor: IAS 1.66, 
exemplu: IFRS 12.B10 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.B12 b (i)

documentation Cuantumul activelor pe care entitatea (a) se așteaptă să le valorifice sau 
intenționează să le vândă sau să le consume în cursul normal al ciclului 
său de exploatare; (b) le deține, în principal, în scopul tranzacționării; (c) 
se așteaptă să le valorifice în termen de douăsprezece luni după perioada 
de raportare sau (d) le clasifică drept numerar sau echivalente de numerar 
(conform definiției din IAS 7), cu excepția cazului în care este 
restricționată tranzacționarea sau utilizarea activului pentru decontarea 
unei datorii pentru o perioadă de cel puțin douăsprezece luni după 
perioada de raportare. [Referințe: active]

totalLabel Total active circulante

ifrs-full CurrentAssetsAbstract label Active circulante [abstract]

ifrs-full CurrentAssetsLiabilities X instant, debit label Active circulante (datorii curente) Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor circulante din care se scade cuantumul datoriilor 
curente.

netLabel Active circulante (datorii curente) nete
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ifrs-full CurrentAssetsOtherTha 
nAssetsOrDisposalGroup 
sClassifiedAsHeldForSa 
leOrAsHeldForDistribu 
tionToOwners

X instant, debit label Active circulante, altele decât activele imobilizate sau grupurile destinate 
cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării sau a distribuirii 
către proprietari

Prezentarea informațiilor: IAS 1.66

documentation Cuantumul activelor circulante, altele decât activele imobilizate sau 
grupurile destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 
sau a distribuirii către proprietari. [Referințe: active circulante; grupuri 
destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]; 
active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute 
în vederea vânzării; active imobilizate sau grupuri destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea distribuirii către proprietari]

totalLabel Total active circulante, altele decât activele imobilizate sau grupurile 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării sau a 
distribuirii către proprietari

ifrs-full CurrentAssetsRecognise 
dAsOfAcquisitionDate

X instant, debit label Active circulante recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation cuantumul recunoscut la data achiziției pentru activele circulante 
dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: active 
circulante; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full CurrentBiologicalAssets X instant, debit label Active biologice circulante Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 f

documentation Cuantumul activelor biologice circulante. [Referințe: active biologice]

ifrs-full CurrentBiologicalAssets 
Member

member label Active biologice circulante [member] Practică comună: IAS 41.50

documentation Acest membru reprezintă activele biologice circulante. [Referințe: active 
biologice]
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ifrs-full CurrentBondsIssuedAnd 
CurrentPortionOfNoncur 
rentBondsIssued

X instant, credit label Obligațiuni curente emise și partea curentă din obligațiunile pe termen 
lung emise

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul obligațiunilor curente emise și al părții curente din 
obligațiunile pe termen lung emise. [Referințe: obligațiuni emise]

ifrs-full CurrentBorrowingsAnd 
CurrentPortionOfNoncur 
rentBorrowings

X instant, credit label Împrumuturi curente și partea curentă din împrumuturile pe termen 
lung

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul împrumuturilor curente și al părții curente din 
împrumuturile pe termen lung [Referințe: împrumuturi]

totalLabel Total împrumuturi curente și partea curentă din împrumuturile pe 
termen lung

ifrs-full CurrentBorrowingsAnd 
CurrentPortionOfNoncur 
rentBorrowingsAbstract

label Împrumuturi curente și partea curentă din împrumuturile pe termen 
lung [abstract]

ifrs-full CurrentBorrowingsAnd 
CurrentPortionOfNoncur 
rentBorrowingsByTypeAb 
stract

label Împrumuturi curente și partea curentă din împrumuturile pe termen 
lung, pe tipuri [abstract]

ifrs-full CurrentCommercialPaper 
sIssuedAndCurrentPortio 
nOfNoncurrentCommer 
cialPapersIssued

X instant, credit label Efecte comerciale curente emise și partea curentă din efectele comerciale 
pe termen lung emise

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul efectelor comerciale curente emise și al părții curente din 
efectele comerciale pe termen lung emise. [Referințe: efecte comerciale 
emise]
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ifrs-full CurrentContractAssets X instant, debit label Active circulante din contracte Prezentarea informațiilor: IFRS 15.105

documentation Cuantumul activelor circulante din contracte. [Referințe: active din 
contracte]

ifrs-full CurrentContractLiabilities X instant, credit label Datorii curente din contracte Prezentarea informațiilor: IFRS 15.105

documentation Cuantumul datoriilor curente din contracte. [Referințe: datorii din 
contracte]

totalLabel Total datorii curente din contracte

ifrs-full CurrentContractLiabilitie 
sAbstract

label Datorii curente din contracte [abstract]

ifrs-full CurrentContractLiabilities 
ForPerformanceObliga 
tionsSatisfiedOverTime

X instant, credit label Datorii curente din contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite 
în timp

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor curente din contracte pentru obligațiile de 
executare îndeplinite în timp. [Referințe: datorii din contracte pentru 
obligațiile de executare îndeplinite în timp]

ifrs-full CurrentCrudeOil X instant, debit label Stocul curent de țiței brut Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea petrolului 
nerafinat și neprelucrat. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentDebtInstrumentsIs 
sued

X instant, credit label Instrumente de datorie curente emise Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul instrumentelor de datorie curente emise. [Referințe: 
instrumente de datorie emise]
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ifrs-full CurrentDeferredIncomeIn 
cludingCurrentContractLi 
abilities

X instant, credit label Venituri înregistrate în avans trecute la venituri curente, inclusiv datoriile 
curente din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor înregistrate în avans trecute la venituri curente, 
inclusiv datoriile curente din contracte [Referințe: venituri înregistrate în 
avans, inclusiv datoriile din contracte]

totalLabel Total venituri înregistrate în avans trecute la venituri curente, inclusiv 
datoriile curente din contracte

ifrs-full CurrentDeferredIncomeIn 
cludingCurrentContrac 
tLiabilitiesAbstract

label Venituri înregistrate în avans trecute la venituri curente, inclusiv datoriile 
curente din contracte [abstract]

ifrs-full CurrentDeferredIncomeO 
therThanCurrentContrac 
tLiabilities

X instant, credit label Venituri înregistrate în avans trecute la venituri curente, altele decât 
datoriile curente din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor înregistrate în avans trecute la venituri curente, 
altele decât datoriile curente din contracte. [Referințe: venituri 
înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte]

ifrs-full CurrentDepositsFromCus 
tomers

X instant, credit label Depozite curente de la clienți Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul depozitelor curente de la clienți. [Referințe: depozite de la 
clienți]

ifrs-full CurrentDerivativeFinancia 
lAssets

X instant, debit label Active financiare derivate circulante Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor financiare derivate circulante. [Referințe: active 
financiare derivate]

ifrs-full CurrentDerivativeFinan 
cialLiabilities

X instant, credit label Datorii financiare derivate curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor financiare derivate curente. [Referințe: datorii 
financiare derivate]
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ifrs-full CurrentDividendPayables X instant, credit label Dividende de plătit curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul dividendelor de plătit curente. [Referințe: dividende de plătit]

ifrs-full CurrentEstimateOfFuture 
CashOutflowsToBePaidTo 
FulfilObligationMeasure 
mentInputMember

member label Estimarea actuală a ieșirilor de numerar viitoare care urmează să fie 
plătite pentru a onora o obligație, dată de intrare pentru evaluare 
[member]

Exemplu: IFRS 13.B36 d

documentation Acest membru reprezintă estimarea actuală a ieșirilor de numerar 
viitoare care urmează să fie plătite pentru a onora o obligație, utilizată ca 
dată de intrare pentru evaluare.

ifrs-full CurrentExciseTaxPayables X instant, credit label Obligații curente de plată a accizelor Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul obligațiilor curente de plată a accizelor. [Referințe: obligații 
de plată a accizelor]

ifrs-full CurrentFinanceLeaseRecei 
vables

X instant, debit label Creanțe curente aferente contractelor de leasing financiar Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul creanțelor curente aferente contractelor de leasing financiar. 
[Referințe: creanțe aferente contractelor de leasing financiar]

ifrs-full CurrentFinancialAssets X instant, debit label Active financiare circulante Prezentarea informațiilor: IFRS 7.25

documentation Cuantumul activelor financiare circulante. [Referințe: active financiare]

totalLabel Total active financiare circulante

ifrs-full CurrentFinancialAssetsA 
tAmortisedCost

X instant, debit label Active financiare circulante la costul amortizat Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 f

documentation Cuantumul activelor financiare circulante evaluate la costul amortizat. 
[Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat]
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ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncome

X instant, debit label Active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Cuantumul activelor financiare circulante evaluate la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: active financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global

ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncomeAb 
stract

label Active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global [abstract]

ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
Loss

X instant, debit label Active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare circulante evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere]

totalLabel Total active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere

ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossAbstract

label Active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere [abstract]

ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossClassifiedAsHeldFor 
Trading

X instant, debit label Active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării

Practică comună: IAS 1.55, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare circulante evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării. 
[Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării]
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ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossDesignatedUponIni 
tialRecognition

X instant, debit label Active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare circulante evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere care au fost desemnate astfel la recunoașterea inițială 
sau ulterior. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior]

ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossMandatorilyMeasure 
dAtFairValue

X instant, debit label Active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, evaluate în mod obligatoriu la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare circulante evaluate în mod obligatoriu la 
valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS 9. 
[Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, evaluate în mod obligatoriu la valoarea justă]

ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossMeasuredAsSuchInAc 
cordanceWithExemption 
ForReacquisitionOfOwnE 
quityInstruments

X instant, debit label Active financiare circulante la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru reachiziționarea 
propriilor instrumente de capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare circulante la valoarea justă prin profit 
sau pierdere, evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru 
reachiziționarea propriilor instrumente de capitaluri proprii. [Referințe: 
active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca 
atare în conformitate cu exceptarea pentru reachiziționarea propriilor 
instrumente de capitaluri proprii]
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ifrs-full CurrentFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossMeasuredAsSuchInAc 
cordanceWithExemption 
ForRepurchaseOfOwnFi 
nancialLiabilities

X instant, debit label Active financiare circulante la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru răscumpărarea 
propriilor datorii financiare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare circulante la valoarea justă prin profit 
sau pierdere, evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru 
răscumpărarea propriilor datorii financiare. [Referințe: active financiare 
la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca atare în 
conformitate cu exceptarea pentru răscumpărarea propriilor datorii 
financiare]

ifrs-full CurrentFinancialAssetsA 
vailableforsale

X instant, debit label Active financiare circulante disponibile pentru vânzare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 d

documentation Cuantumul activelor financiare circulante disponibile pentru vânzare. 
[Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare; active financiare 
circulante]

ifrs-full CurrentFinancialAssets 
MeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncome

X instant, debit label Active financiare circulante evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Cuantumul activelor financiare circulante evaluate la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: active financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full CurrentFinancialLiabilities X instant, credit label Datorii financiare curente Prezentarea informațiilor: IFRS 7.25

documentation Cuantumul datoriilor financiare curente. [Referințe: datorii financiare]

totalLabel Total datorii financiare curente
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ifrs-full CurrentFinancialLiabilitie 
sAtAmortisedCost

X instant, credit label Datorii financiare curente la costul amortizat Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 f, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 g

documentation Cuantumul datoriilor financiare curente evaluate la costul amortizat. 
[Referințe: datorii financiare evaluate la costul amortizat]

ifrs-full CurrentFinancialLiabilitie 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLoss

X instant, credit label Datorii financiare curente evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare curente evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere. [Referințe: datorii financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere]

totalLabel Total datorii financiare curente evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere

ifrs-full CurrentFinancialLiabilitie 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossAbstract

label Datorii financiare curente evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere [abstract]

ifrs-full CurrentFinancialLiabilitie 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossClassifiedAsHeld 
ForTrading

X instant, credit label Datorii financiare curente evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare curente evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere care corespund definiției instrumentelor deținute în 
vederea tranzacționării. [Referințe: datorii financiare curente evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]
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ifrs-full CurrentFinancialLiabilitie 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossDesignatedUponI 
nitialRecognition

X instant, credit label Datorii financiare curente evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare curente evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere care au fost desemnate astfel la recunoașterea inițială 
sau ulterior. [Referințe: datorii financiare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior]

ifrs-full CurrentFoodAndBeverage X instant, debit label Stocul curent de alimente și băuturi Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea alimentelor și 
băuturilor. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentFuel X instant, debit label Stocul curent de combustibil Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea 
combustibilului. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentGovernment 
Grants

X instant, credit label Subvenții guvernamentale curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul subvențiilor guvernamentale curente recunoscut în situația 
poziției financiare ca venituri înregistrate în avans. [Referințe: guvern 
[member]; subvenții guvernamentale]

ifrs-full CurrentHeldtomaturityIn 
vestments

X instant, debit label Investiții curente păstrate până la scadență Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 b

documentation Cuantumul investițiilor curente păstrate până la scadență. [Referințe: 
investiții păstrate până la scadență]

ifrs-full CurrentInterestPayable X instant, credit label Dobânzi curente de plătit Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dobânzilor curente de plătit. [Referințe: dobânda de plătit]
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ifrs-full CurrentInterestReceivable X instant, debit label Dobânzi curente de încasat Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dobânzilor curente de încasat. [Referințe: dobânda de 
încasat]

ifrs-full CurrentInventoriesArising 
FromExtractiveActivitie 
sAbstract

label Stocuri curente rezultate din activități extractive [abstract]

ifrs-full CurrentInventoriesHeld 
ForSale

X instant, debit label Stocuri curente deținute în vederea vânzării Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea stocurilor 
deținute în vederea vânzării pe parcursul desfășurării normale a 
activității. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentInventoriesInTran 
sit

X instant, debit label Stocuri curente în tranzit Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea stocurilor 
aflate în tranzit. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentInvestments X instant, debit label Investiții pe termen scurt Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul investițiilor pe termen scurt.

ifrs-full CurrentInvestmentsInEqui 
tyInstrumentsDesignate 
dAtFairValueThroughO 
therComprehensiveIn 
come

X instant, debit label Investiții pe termen scurt în instrumente de capitaluri proprii desemnate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Cuantumul investițiilor pe termen scurt în instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: investiții în instrumente de 
capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global]
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ifrs-full CurrentLeaseLiabilities X instant, credit label Datorii curente care decurg din contractele de leasing Prezentarea informațiilor: IFRS 16.47 
b

documentation Cuantumul datoriilor curente care decurg din contractele de leasing. 
[Referințe: datorii care decurg din contractele de leasing]

ifrs-full CurrentLiabilities X instant, credit label Datorii curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.69, 
exemplu: IFRS 12.B10 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.B12 b (iii)documentation data de expirare 1.1.2023: Cuantumul datoriilor: (a) pe care entitatea 

preconizează că le va deconta în cursul ciclului său normal de exploatare; 
(b) pe care entitatea le deține, în principal, în scopul tranzacționării; (c) 
care trebuie decontate în termen de douăsprezece luni după perioada de 
raportare sau (d) pentru care entitatea nu are un drept necondiționat de a 
amâna decontarea pentru cel puțin douăsprezece luni după perioada de 
raportare.
Intră în vigoare la 1.1.2023: cuantumul datoriilor: (a) pe care entitatea 
preconizează că le va deconta în cursul ciclului său normal de exploatare; 
(b) pe care entitatea le deține, în principal, în scopul tranzacționării; (c) 
care trebuie decontate în termen de douăsprezece luni după perioada de 
raportare sau (d) pentru care entitatea nu are dreptul ca, la sfârșitul 
perioadei de raportare, să amâne decontarea timp de cel puțin 
douăsprezece luni după perioada de raportare.

totalLabel Total datorii curente

negatedLabel Datorii curente

ifrs-full CurrentLiabilitiesAbstract label Datorii curente [abstract]
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ifrs-full CurrentLiabilitiesOther 
ThanLiabilitiesIncludedIn 
DisposalGroupsClassifie 
dAsHeldForSale

X instant, credit label Datorii curente, altele decât datoriile incluse în grupuri destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea vânzării

Prezentarea informațiilor: IAS 1.69

documentation Cuantumul datoriilor curente, altele decât datoriile incluse în grupuri 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: 
datorii curente; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în 
vederea vânzării [member]; datorii incluse în grupuri destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea vânzării]

totalLabel Total datorii curente, altele decât datoriile incluse în grupuri destinate 
cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

ifrs-full CurrentLiabilitiesRecogni 
sedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit label Datorii curente recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation cuantumul recunoscut la data achiziției pentru datoriile curente asumate 
într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii curente; combinări 
de întreprinderi [member]]

negatedLabel Datorii curente recunoscute la data achiziției

ifrs-full CurrentLoansAndReceiva 
bles

X instant, debit label Împrumuturi și creanțe curente Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 c

documentation Cuantumul împrumuturilor și creanțelor curente. [Referințe: 
împrumuturi și creanțe]

ifrs-full CurrentLoansReceive 
dAndCurrentPortionOf 
NoncurrentLoansReceived

X instant, credit label Împrumuturi curente primite și partea curentă din împrumuturile pe 
termen lung primite

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor curente primite și al părții curente din 
împrumuturile pe termen lung primite. [Referințe: împrumuturi 
primite]
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ifrs-full CurrentMaterialsAndSup 
pliesToBeConsumedInPro 
ductionProcessOrRender 
ingServices

X instant, debit label Materiale și furnituri curente care vor fi consumate în procesul de 
producție sau de prestare de servicii

Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea materialelor și 
a furniturilor care vor fi consumate în procesul de producție sau de 
prestare de servicii. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentMember member label Curent [member] Exemplu: IFRS 7.35N, practică 
comună: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37, exemplu: IFRS 7.IG20D

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp curent.

ifrs-full CurrentNaturalGas X instant, debit label Stocul curent de gaze naturale Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea 
hidrocarburilor gazoase prezente în stare naturală. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentNoncashAssetsPl 
edgedAsCollateralFor 
WhichTransfereeHasRight 
ByContractOrCustomTo 
SellOrRepledgeCollateral

X instant, debit label Active nemonetare curente constituite drept garanții reale pentru care 
entitatea căreia i se transferă activul are dreptul, prin contract sau prin 
tradiție, de a vinde sau regaja garanția reală

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 39.37 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.3.2.23 a

documentation Cuantumul activelor nemonetare curente constituite drept garanții reale 
(cum ar fi instrumentele de datorie sau de capitaluri proprii) oferite unei 
entități căreia i se transferă activul, pentru care entitatea căreia i se 
transferă activul are dreptul, prin contract sau prin tradiție, de a vinde sau 
regaja garanția reală.

ifrs-full CurrentNotesAndDeben 
turesIssuedAndCurrentPor 
tionOfNoncurrentNote 
sAndDebenturesIssued

X instant, credit label Efecte comerciale și titluri de creanță negarantate curente emise și partea 
curentă din efectele comerciale și titlurile de creanță negarantate pe 
termen lung emise

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul efectelor comerciale și al titlurilor de creanță negarantate 
curente emise, precum și al părții curente din efectele comerciale și 
titlurile de creanță negarantate pe termen lung emise. [Referințe: efecte 
comerciale și titluri de creanță negarantate emise]
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ifrs-full CurrentOreStockpiles X instant, debit label Rezerve curente de minereuri Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea rezervelor de 
minereuri. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentPackagingAndStor 
ageMaterials

X instant, debit label Stocul curent de materiale de ambalare și depozitare Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea materialelor de 
ambalare și depozitare. [Referințe: stocuri]

ifrs-full CurrentPayablesForPurcha 
seOfEnergy

X instant, credit label Datorii curente privind achiziționarea de energie Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor curente privind achiziționarea de energie. 
[Referințe: datorii privind achiziționarea de energie]

ifrs-full CurrentPayablesForPurcha 
seOfNoncurrentAssets

X instant, credit label Datorii curente privind achiziționarea de active imobilizate Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor curente privind achiziționarea de active 
imobilizate. [Referințe: datorii privind achiziționarea de active 
imobilizate]

ifrs-full CurrentPayablesOnSocial 
SecurityAndTaxesOther 
ThanIncomeTax

X instant, credit label Datorii curente privind asigurările sociale și alte impozite decât 
impozitul pe profit

Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor curente privind asigurările sociale și al altor 
impozite decât impozitul pe profit. [Referințe: datorii privind asigurările 
sociale și alte impozite decât impozitul pe profit]
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ifrs-full CurrentPetroleumAndPe 
trochemicalProducts

X instant, debit label Stocul curent de petrol și produse petrochimice Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea produselor 
derivate din țiței brut și gaze naturale. [Referințe: stocul curent de țiței 
brut; stocul curent de gaze naturale]

ifrs-full CurrentPortionOfLong 
termBorrowings

X instant, credit label Partea curentă din împrumuturile pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Partea curentă din împrumuturile pe termen lung. [Referințe: 
împrumuturi]

ifrs-full CurrentPrepaidExpenses X instant, debit label Cheltuieli în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul recunoscut ca activ circulant pentru cheltuielile efectuate 
înainte de perioada în care beneficiile economice vor fi realizate.

ifrs-full CurrentPrepayments X instant, debit label Plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul plăților în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă. 
[Referințe: plăți în avans]

totalLabel Total plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă

ifrs-full CurrentPrepaymentsAb 
stract

label Plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă [abstract]

ifrs-full CurrentPrepaymentsAnd 
CurrentAccruedIncomeIn 
cludingCurrentContractAs 
sets

X instant, debit label Plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și venituri angajate 
curente, inclusiv activele circulante din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plăților în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și al 
veniturilor angajate curente, inclusiv activele circulante din contracte 
[Referințe: plăți în avans; venituri angajate, inclusiv activele din 
contracte]

totalLabel Total plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și venituri 
angajate curente, inclusiv activele circulante din contracte
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ifrs-full CurrentPrepaymentsAnd 
CurrentAccruedIncomeIn 
cludingCurrentContractAs 
setsAbstract

label Plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și venituri angajate 
curente, inclusiv activele circulante din contracte [abstract]

ifrs-full CurrentPrepaymentsAnd 
CurrentAccruedIncomeO 
therThanCurrentContrac 
tAssets

X instant, debit label Plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și venituri angajate 
curente, altele decât activele circulante din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plăților în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și al 
veniturilor angajate curente, altele decât activele circulante din contracte 
[Referințe: plăți în avans; venituri angajate, altele decât activele din 
contracte]

totalLabel Total plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și venituri 
angajate curente, altele decât activele circulante din contracte

ifrs-full CurrentPrepaymentsAnd 
CurrentAccruedIncomeO 
therThanCurrentContrac 
tAssetsAbstract

label Plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și venituri angajate 
curente, altele decât activele circulante din contracte [abstract]

ifrs-full CurrentPrepaymentsAn 
dOtherCurrentAssets

X instant, debit label Plăți în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și alte active 
circulante

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul plăților în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă și al 
altor active circulante. [Referințe: alte active circulante; plăți în avans 
trecute la cheltuieli în perioada curentă]

ifrs-full CurrentProgrammingAs 
sets

X instant, debit label Active de programare informatică circulante Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor de programare informatică circulante. [Referințe: 
active de programare informatică]
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ifrs-full CurrentProvisions X instant, credit label Provizioane curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 l

documentation Cuantumul provizioanelor curente, inclusiv provizioanele pentru 
beneficiile angajaților. [Referințe: provizioane]

totalLabel Total provizioane curente

ifrs-full CurrentProvisionsAbstract label Provizioane curente [abstract]

ifrs-full CurrentProvisionsForEm 
ployeeBenefits

X instant, credit label Provizioane curente pentru beneficiile angajaților Prezentarea informațiilor: IAS 1.78 d

documentation Cuantumul provizioanelor curente pentru beneficiile angajaților. 
[Referințe: provizioane pentru beneficiile angajaților]

ifrs-full CurrentRawMaterialsAnd 
CurrentProductionSup 
plies

X instant, debit label Stocul curent de materii prime și furnituri de producție Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea stocului curent 
de materii prime și furnituri de producție. [Referințe: stocul curent de 
furnituri de producție; stocul curent de materii prime]

totalLabel Total stoc curent de materii prime și furnituri de producție

ifrs-full CurrentRawMaterialsAnd 
CurrentProductionSupplie 
sAbstract

label Stocul curent de materii prime și furnituri de producție [abstract]

ifrs-full CurrentReceivablesDueFro 
mAssociates

X instant, debit label Creanțe curente datorate de entitățile asociate Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor curente datorate de entitățile asociate. [Referințe: 
entități asociate [member]]
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ifrs-full CurrentReceivablesDue 
FromJointVentures

X instant, debit label Creanțe curente datorate de asocieri în participație Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor curente datorate de asocieri în participație. 
[Referințe: asocieri în participație [member]]

ifrs-full CurrentReceivablesFrom 
ContractsWithCustomers

X instant, debit label Creanțe curente din contractele cu clienții Prezentarea informațiilor: IFRS 15.105

documentation Cuantumul creanțelor curente din contractele cu clienții. [Referințe: 
creanțe din contractele cu clienții]

ifrs-full CurrentReceivablesFrom 
RentalOfProperties

X instant, debit label Creanțe curente din închirierea de proprietăți Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor curente din închirierea de proprietăți. [Referințe: 
creanțe din închirierea de proprietăți]

ifrs-full CurrentReceivablesFrom 
SaleOfProperties

X instant, debit label Creanțe curente din vânzarea de proprietăți Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor curente din vânzarea de proprietăți. [Referințe: 
creanțe din vânzarea de proprietăți]

ifrs-full CurrentReceivablesFrom 
TaxesOtherThanIncome 
Tax

X instant, debit label Creanțe curente din alte impozite decât impozitul pe profit Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor curente din alte impozite decât impozitul pe 
profit. [Referințe: creanțe din alte impozite decât impozitul pe profit]

ifrs-full CurrentRecognisedAssets 
DefinedBenefitPlan

X instant, debit label Activul net privind beneficiul determinat curent Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activului net privind beneficiul determinat curent. 
[Referințe: activul net privind beneficiul determinat]
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ifrs-full CurrentRecognisedLiabili 
tiesDefinedBenefitPlan

X instant, credit label Datoria netă privind beneficiul determinat curentă Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriei nete privind beneficiul determinat curente. 
[Referințe: datoria netă privind beneficiul determinat]

ifrs-full CurrentRefundsProvision X instant, credit label Provizion curent pentru rambursări Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 4 politica 
de rambursare, exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului curent pentru rambursări. [Referințe: 
provizion pentru rambursări]

ifrs-full CurrentRestrictedCa 
shAndCashEquivalents

X instant, debit label Numerarul și echivalentele de numerar curente supuse unei restricții Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar curente supuse 
unei restricții. [Referințe: numerarul și echivalentele de numerar supuse 
unei restricții]

ifrs-full CurrentRetentionPayables X instant, credit label Datorii curente privind reținerile Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor curente privind reținerile. [Referințe: datorii 
privind reținerile]

ifrs-full CurrentSecuredBankLoans 
ReceivedAndCurrentPor 
tionOfNoncurrentSecured 
BankLoansReceived

X instant, credit label Împrumuturi bancare curente garantate primite și partea curentă din 
împrumuturile bancare pe termen lung garantate primite

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor bancare curente garantate primite și al părții 
curente din împrumuturile bancare pe termen lung garantate primite. 
[Referințe: împrumuturi bancare garantate primite]

ifrs-full CurrentServiceCostDefi 
nedBenefitPlans

X duration, debit label Costul serviciului curent, planuri de beneficii determinate Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cheltuielile aferente serviciilor prestate de angajați în perioada curentă 
care decurg din planurile de beneficii determinate. [Referințe: cheltuieli 
cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere, planuri de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: creșterea datoriei nete (activului net) 
privind beneficiul determinat rezultată din costul serviciului curent]
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ifrs-full CurrentServiceCostNetDe 
finedBenefitLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat 
rezultată din costul serviciului curent

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
a

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat care rezultă din costul serviciului prestat de angajat în 
perioada curentă. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat]

ifrs-full CurrentTaxAssets X instant, debit label Creanțe privind impozitul curent Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 n

documentation Surplusul plătit pentru impozitul curent cu privire la perioada curentă și 
cele precedente față de suma datorată pentru perioadele respective. 
Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit plătibil (recuperabil) 
pentru profitul impozabil (pierderea fiscală) pe o perioadă.

ifrs-full CurrentTaxAssetsCurrent X instant, debit label Creanțe privind impozitul curent, curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 n

documentation Cuantumul curent al creanțelor privind impozitul curent. [Referințe: 
creanțe privind impozitul curent]

ifrs-full CurrentTaxAssetsNoncur 
rent

X instant, debit label Creanțe privind impozitul curent, pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 n

documentation Cuantumul pe termen lung al creanțelor privind impozitul curent. 
[Referințe: creanțe privind impozitul curent]

ifrs-full CurrentTaxExpenseIn 
come

X duration, debit label Cheltuieli cu (venituri din) impozitul curent Exemplu: IAS 12.80 a

documentation Valoarea impozitului pe profit plătibil (recuperabil) pentru profitul 
impozabil (pierderea fiscală) pe o perioadă.
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ifrs-full CurrentTaxExpenseInco 
meAndAdjustmentsFor 
CurrentTaxOfPriorPeriods

X duration, debit label Cheltuieli cu (venituri din) impozitul curent și ajustări pentru impozitul 
curent din perioadele anterioare

Practică comună: IAS 12.80

documentation Cuantumul cheltuielilor cu (veniturilor din) impozitul curent și al 
ajustărilor pentru impozitul curent din perioadele anterioare. [Referințe: 
cheltuieli cu (venituri din) impozitul curent; ajustări pentru impozitul 
curent din perioadele anterioare]

totalLabel Total cheltuieli cu (venituri din) impozitul curent și ajustări pentru 
impozitul curent din perioadele anterioare

ifrs-full CurrentTaxExpenseInco 
meAndAdjustmentsFor 
CurrentTaxOfPriorPeriod 
sAbstract

label Cheltuieli cu (venituri din) impozitul curent și ajustări pentru impozitul 
curent din perioadele anterioare [abstract]

ifrs-full CurrentTaxLiabilities X instant, credit label Datorii privind impozitul curent Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 n

documentation Cuantumul impozitului curent al perioadei curente și al perioadelor 
anterioare în limita sumei neplătite. Impozitul curent este valoarea 
impozitului pe profit plătibil (recuperabil) pentru profitul impozabil 
(pierderea fiscală) pe o perioadă.

ifrs-full CurrentTaxLiabilitiesCur 
rent

X instant, credit label Datorii privind impozitul curent, curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 n

documentation Cuantumul curent al datoriilor privind impozitul curent. [Referințe: 
datorii privind impozitul curent]

ifrs-full CurrentTaxLiabilitiesNon 
current

X instant, credit label Datorii privind impozitul curent, pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 n

documentation Cuantumul pe termen lung al datoriilor privind impozitul curent. 
[Referințe: datorii privind impozitul curent]
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ifrs-full CurrentTaxRelatingToItem 
sChargedOrCreditedDirec 
tlyToEquity

X duration, debit label Impozitul curent aferent elementelor creditate (debitate) direct în 
capitalurile proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 a

documentation Cuantumul impozitului curent aferent elementelor specifice care sunt 
debitate sau creditate direct în capitalurile proprii, de exemplu: (a) o 
ajustare a soldului inițial al rezultatului reportat provenită fie dintr-o 
modificare a politicii contabile ce este aplicată retrospectiv, fie din 
corectarea unei erori și (b) sumele apărute odată cu recunoașterea inițială 
a componentei de capitaluri proprii a unui instrument financiar compus. 
[Referințe: rezultatul reportat; instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full CurrentTradeReceivables X instant, debit label Creanțe comerciale curente Exemplu: IAS 1.68, exemplu: IAS 1.78 
b

documentation Cuantumul creanțelor comerciale curente. [Referințe: creanțe 
comerciale]

ifrs-full CurrentUnsecuredBank 
LoansReceivedAndCur 
rentPortionOfNoncurren 
tUnsecuredBankLoansRe 
ceived

X instant, credit label Împrumuturi bancare curente negarantate primite și partea curentă din 
împrumuturile bancare pe termen lung negarantate primite

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor bancare curente negarantate primite și al 
părții curente din împrumuturile bancare pe termen lung primite. 
[Referințe: împrumuturi bancare negarantate primite]

ifrs-full CurrentValueAddedTaxPay 
ables

X instant, credit label Datorii curente privind taxa pe valoarea adăugată Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor curente privind taxa pe valoarea adăugată. 
[Referințe: datorii privind taxa pe valoarea adăugată]

ifrs-full CurrentValueAddedTaxRe 
ceivables

X instant, debit label Creanțe curente aferente taxei pe valoarea adăugată Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor curente aferente taxei pe valoarea adăugată. 
[Referințe: creanțe aferente taxei pe valoarea adăugată]
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ifrs-full CurrentWarrantLiability X instant, credit label Datoria curentă din warrante Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor curente din warrante. [Referințe: datorie din 
warrante]

ifrs-full CustomerrelatedIntangible 
AssetsMember

member label Imobilizări necorporale legate de clienți [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în active legate de clienți. Astfel de active pot include liste de 
clienți, comenzi sau lucrări nefinalizate, contracte cu clienții și relații 
conexe cu clienții, precum și relații necontractuale cu clienții.

ifrs-full CustomerrelatedIntangible 
AssetsRecognisedAsOfAc 
quisitionDate

X instant, debit label Imobilizări necorporale legate de clienți recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru imobilizările 
necorporale legate de clienți dobândite într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: imobilizări necorporale legate de clienți 
[member]; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full DateAsAtWhichEntityPlan 
sToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd label Data la care entitatea planifică să aplice pentru prima oară noul IFRS Exemplu: IAS 8.31 d

documentation Data la care entitatea planifică să aplice un IFRS nou care a fost emis, dar 
care nu este încă în vigoare.

ifrs-full DateByWhichApplicatio 
nOfNewIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd label Data până la care se impune aplicarea noului IFRS Exemplu: IAS 8.31 c

documentation Data până la care entitatea are obligația să aplice un IFRS nou care a fost 
emis, dar care nu este încă în vigoare.
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ifrs-full DatedSubordinatedLiabil 
ities

X instant, credit label Datorii subordonate cu dată de rambursare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul datoriilor subordonate care au o anumită dată de 
rambursare. [Referințe: datorii subordonate]

ifrs-full DateOfAcquisition2013 yyyy-mm-dd label Data achiziției Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
b

documentation Data la care dobânditorul obține controlul asupra entității dobândite 
într-o combinare de întreprinderi.

ifrs-full DateOfAuthorisationForIs 
sueOfFinancialState 
ments2013

yyyy-mm-dd label Data autorizării publicării situațiilor financiare Prezentarea informațiilor: IAS 10.17

documentation Data la care este autorizată publicarea situațiilor financiare.

ifrs-full DateOfEndOfReporting 
Period2013

yyyy-mm-dd label Data încheierii perioadei de raportare Prezentarea informațiilor: IAS 1.51 c

documentation Data la care se încheie perioada de raportare.

ifrs-full DateOfEndOfReporting 
PeriodOfFinancialState 
mentsOfAssociate

yyyy-mm-dd label Data încheierii perioadei de raportare a situațiilor financiare ale entității 
asociate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.22 
b (i)

documentation Data la care se încheie perioada de raportare pentru situațiile financiare 
ale unei entități asociate.

ifrs-full DateOfEndOfReporting 
PeriodOfFinancialState 
mentsOfJointVen 
ture2013

yyyy-mm-dd label Data încheierii perioadei de raportare a situațiilor financiare ale asocierii 
în participație

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.22 
b (i)

documentation Data la care se încheie perioada de raportare pentru situațiile financiare 
ale unei asocieri în participație.
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ifrs-full DateOfEndOfReporting 
PeriodOfFinancialState 
mentsOfSubsidiary

yyyy-mm-dd label Data încheierii perioadei de raportare a situațiilor financiare ale filialei Prezentarea informațiilor: IFRS 12.11 a

documentation Data la care se încheie perioada de raportare pentru situațiile financiare 
ale unei filiale.

ifrs-full DateOfGrantOfShareba 
sedPaymentArrangement

text label Data acordării angajamentului de plată pe bază de acțiuni Exemplu: IFRS 2.45 a, exemplu: IFRS 2. 
IG23

documentation Data la care se acordă angajamentul de plată pe bază de acțiuni. 
[Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full DateOfReclassificationOf 
FinancialAssetsDueTo 
ChangeInBusinessModel

yyyy-mm-dd label Data reclasificării activelor financiare ca urmare a modificării modelului 
de afaceri

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B a

documentation Data reclasificării activelor financiare ca urmare a modificării modelului 
de afaceri al entității pentru gestionarea activelor financiare. [Referințe: 
active financiare]

ifrs-full DateOnWhichChange 
InActivitiesOccurredThat 
PermittedInsurerToReas 
sessWhetherItsActivitie 
sArePredominantlyCon 
nectedWithInsurance

yyyy-mm-dd label Data la care s-a produs modificarea activităților care i-a permis 
asigurătorului să reevalueze dacă activitățile sale sunt predominant 
legate de asigurări

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C c (ii)

documentation Data la care s-a produs modificarea activităților care i-a permis unui 
asigurător să reevalueze dacă activitățile sale sunt predominant legate de 
asigurări.

ifrs-full DateOnWhichChange 
InActivitiesOccurredTha 
tResultedInInsurerNoLon 
gerQualifyingToApplyTem 
poraryExemptionFro 
mIFRS9

yyyy-mm-dd label Data la care s-a produs modificarea activităților în urma căreia 
asigurătorul nu mai îndeplinește condițiile pentru aplicarea scutirii 
temporare de la IFRS 9

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39D b

documentation Data la care s-a produs modificarea activităților în urma căreia un 
asigurător nu mai îndeplinește condițiile pentru aplicarea scutirii 
temporare de la IFRS 9.
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ifrs-full DebtInstrumentsAmount 
ContributedToFairValueOf 
PlanAssets

X instant, debit label Instrumente de datorie, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 c

documentation Cuantumul cu care instrumentele reprezentând datorii (și nu capitaluri 
proprii) contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii 
determinate. [Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de 
beneficii determinate [member]]

ifrs-full DebtInstrumentsHeld X instant, debit label Instrumente de datorie deținute Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul instrumentelor deținute de entitate care reprezintă 
îndatorare.

totalLabel Total instrumente de datorie deținute

ifrs-full DebtInstrumentsHeldAb 
stract

label Instrumente de datorie deținute [abstract]

ifrs-full DebtInstrumentsIssued 
ThatAreIncludedInInsur 
ersRegulatoryCapital

X instant, credit label Instrumente de datorie emise care sunt incluse în capitalul reglementat al 
asigurătorului

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.20E c

documentation Cuantumul instrumentelor de datorie emise care sunt incluse în capitalul 
reglementat al asigurătorului.

ifrs-full DebtInstrumentsPercenta 
geContributedToFairVa 
lueOfPlanAssets

X.XX instant label Instrumente de datorie, procentul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 c

documentation Procentul cu care instrumentele reprezentând datorii (și nu capitaluri 
proprii) contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii 
determinate. [Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de 
beneficii determinate [member]] [În opoziție cu: instrumente de datorie, 
cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului]

ifrs-full DebtSecurities X instant, credit label Instrumente de datorie emise Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul instrumentelor emise de către entitate care reprezintă 
îndatorare.
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ifrs-full DebtSecuritiesMember member label Titluri de creanță [member] Exemplu: IFRS 13.94, exemplu: IFRS 
13.IE60

documentation Acest membru reprezintă instrumentele deținute de entitate care 
reprezintă îndatorare.

ifrs-full DecreaseDueToHarvestBio 
logicalAssets

(X) duration, credit label Reducere datorată recoltării, active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 d

documentation Reducerea activelor biologice provocată de separarea produselor 
agricole de active sau încetarea proceselor vitale ale activelor. [Referințe: 
active biologice]

negatedLabel Reducere datorată recoltării, active biologice

ifrs-full DecreaseIncrease 
ThroughTaxOnSharebased 
PaymentTransactions

X duration, debit label Reducerea (creșterea) prin impozitul pe tranzacțiile cu plata pe bază de 
acțiuni, capitaluri proprii

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Reducerea (creșterea) capitalurilor proprii ca urmare a impozitului pe 
tranzacțiile în care entitatea: (a) primește bunuri sau servicii de la 
furnizorul acestora (inclusiv de la un angajat) într-un angajament de 
plată pe bază de acțiuni sau (b) are obligația de a deconta tranzacția cu 
furnizorul într-un angajament de plată pe bază de acțiuni atunci când o 
altă entitate din grup primește respectivele bunuri sau servicii. 
[Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsAssets

X duration, credit label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a activelor ca urmare a 
modificării mai multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o 
ipoteză alternativă posibilă în mod rezonabil.
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ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsEntitysOwnE 
quityInstruments

X duration, debit label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității ca urmare a modificării mai multor date de 
intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în 
mod rezonabil.

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsLiabilities

X duration, debit label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a datoriilor ca urmare a 
modificării mai multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o 
ipoteză alternativă posibilă în mod rezonabil.

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedInO 
therComprehensiveInco 
meAfterTaxAssets

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, 
după impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a activelor, recunoscut în alte 
elemente ale rezultatului global după impozitare, ca urmare a modificării 
mai multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit 
(cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedInO 
therComprehensiveInco 
meAfterTaxEntitysOwnE 
quityInstruments

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, 
după impozitare, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității, recunoscut în alte elemente ale rezultatului 
global după impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de 
intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în 
mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedInO 
therComprehensiveInco 
meAfterTaxLiabilities

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, 
după impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a datoriilor, recunoscut în alte 
elemente ale rezultatului global după impozitare, ca urmare a modificării 
mai multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit 
(cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedInO 
therComprehensiveInco 
meBeforeTaxAssets

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a activelor, recunoscut în alte 
elemente ale rezultatului global înainte de impozitare, ca urmare a 
modificării mai multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o 
ipoteză alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din 
impozit (cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedInO 
therComprehensiveInco 
meBeforeTaxEntitysOwnE 
quityInstruments

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare, propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității, recunoscut în alte elemente ale rezultatului 
global înainte de impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de 
intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în 
mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedInO 
therComprehensiveInco 
meBeforeTaxLiabilities

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a datoriilor, recunoscut în alte 
elemente ale rezultatului global înainte de impozitare, ca urmare a 
modificării mai multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o 
ipoteză alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din 
impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedIn 
ProfitOrLossAfterTaxAs 
sets

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, după impozitare, 
active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a activelor, recunoscut în 
profit sau pierdere după impozitare, ca urmare a modificării mai multor 
date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă 
posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu 
impozitul)]
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ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedIn 
ProfitOrLossAfterTaxEnti 
tysOwnEquityInstruments

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, după impozitare, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității, recunoscut în profit sau pierdere după 
impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedIn 
ProfitOrLossAfterTaxLi 
abilities

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, după impozitare, 
datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a datoriilor, recunoscut în 
profit sau pierdere după impozitare, ca urmare a modificării mai multor 
date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă 
posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu 
impozitul)]

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedIn 
ProfitOrLossBeforeTaxAs 
sets

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, înainte de 
impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a activelor, recunoscut în 
profit sau pierdere înainte de impozitare, ca urmare a modificării mai 
multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit 
(cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedIn 
ProfitOrLossBeforeTaxEnti 
tysOwnEquityInstruments

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, înainte de 
impozitare, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității, recunoscut în profit sau pierdere înainte de 
impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full DecreaseInFairValueMea 
surementDueToChangeIn 
MultipleUnobservableIn 
putsToReflectReasonably 
PossibleAlternativeAs 
sumptionsRecognisedIn 
ProfitOrLossBeforeTaxLi 
abilities

X duration label Reducerea evaluării valorii juste ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, înainte de 
impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul reducerii evaluării valorii juste a datoriilor, recunoscut în 
profit sau pierdere înainte de impozitare, ca urmare a modificării mai 
multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit 
(cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full DecreaseThroughBalances 
RecoveredInCurrentPerio 
dRegulatoryDeferralAc 
countDebitBalances

(X) duration, credit label Reducere prin soldurile recuperate în perioada curentă, solduri debitoare 
ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (ii)

documentation Reducerea soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate ca urmare a soldurilor recuperate în perioada 
curentă. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate]

negatedLabel Reducere prin soldurile recuperate în perioada curentă, solduri debitoare 
ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate
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ifrs-full DecreaseThroughBalances 
ReversedInCurrentPerio 
dRegulatoryDeferralAc 
countCreditBalances

(X) duration, debit label Reducere prin soldurile reluate în perioada curentă, solduri creditoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (ii)

documentation Reducerea soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate ca urmare a soldurilor reluate în perioada 
curentă. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate]

negatedLabel Reducere prin soldurile reluate în perioada curentă, solduri creditoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate

ifrs-full DecreaseThroughBenefit 
sPaidReimbursementRight 
sAtFairValue

(X) duration, credit label Reducerea drepturilor de rambursare legate de obligațiile privind 
beneficiul determinat, ca urmare a beneficiilor plătite

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
g

documentation Reducerea drepturilor de rambursare legate de obligațiile privind 
beneficiul determinat, ca urmare a beneficiilor plătite. [Referințe: 
drepturile de rambursare legate de obligațiile privind beneficiul 
determinat, la valoarea justă]

negatedLabel Creșterea drepturilor de rambursare legate de obligațiile privind 
beneficiul determinat, ca urmare a beneficiilor plătite

ifrs-full DecreaseThroughClassifie 
dAsHeldForSaleBiologica 
lAssets

(X) duration, credit label Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, active 
biologice

Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 c

documentation Reducerea activelor biologice prin clasificarea lor drept deținute în 
vederea vânzării sau prin includerea lor într-un grup destinat cedării 
clasificat drept deținut în vederea vânzării. [Referințe: grupuri destinate 
cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]; active 
biologice]

negatedLabel Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, active 
biologice
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ifrs-full DecreaseThroughClassifie 
dAsHeldForSaleGoodwill

(X) duration, credit label Reducere prin clasificarea drept deținut în vederea vânzării, fond 
comercial

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d (iv)

documentation Reducerea fondului comercial ca urmare a clasificării sale ca fiind deținut 
în vederea vânzării. [Referințe: fond comercial; grupuri destinate cedării 
clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

negatedLabel Reducere prin clasificarea drept deținut în vederea vânzării, fond 
comercial

ifrs-full DecreaseThroughClassifie 
dAsHeldForSaleIntangible 
AssetsAndGoodwill

(X) duration, credit label Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, imobilizări 
necorporale și fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e (ii)

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare 
a clasificării lor drept deținute în vederea vânzării sau a includerii lor 
într-un grup destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării. 
[Referințe: grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea 
vânzării [member]; imobilizări necorporale și fond comercial]

negatedLabel Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, imobilizări 
necorporale și fond comercial

ifrs-full DecreaseThroughClassifie 
dAsHeldForSaleIntangible 
AssetsOtherThanGoodwill

(X) duration, credit label Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (ii)

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca 
urmare a clasificării lor drept deținute în vederea vânzării sau a includerii 
lor într-un grup destinat cedării clasificat drept deținut în vederea 
vânzării. [Referințe: grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în 
vederea vânzării [member]; imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

negatedLabel Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial
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ifrs-full DecreaseThroughClassifie 
dAsHeldForSaleInvest 
mentProperty

(X) duration, credit label Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, investiții 
imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(iii)

documentation Reducerea investițiilor imobiliare prin clasificarea lor drept deținute în 
vederea vânzării sau prin includerea lor într-un grup destinat cedării 
clasificat drept deținut în vederea vânzării. [Referințe: grupuri destinate 
cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]; 
imobilizări corporale; investiții imobiliare; grupuri destinate cedării 
clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

negatedLabel Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, investiții 
imobiliare

ifrs-full DecreaseThroughClassifie 
dAsHeldForSaleProperty 
PlantAndEquipment

(X) duration, credit label Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, imobilizări 
corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(ii)

documentation Reducerea imobilizărilor corporale prin clasificarea lor drept deținute în 
vederea vânzării sau prin includerea lor într-un grup destinat cedării 
clasificat drept deținut în vederea vânzării. [Referințe: grupuri destinate 
cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]; 
imobilizări corporale; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute 
în vederea vânzării [member]]

negatedLabel Reducere prin clasificarea drept deținute în vederea vânzării, imobilizări 
corporale

ifrs-full DecreaseThroughDerecog 
nitionExposureToCredi 
tRiskOnLoanCommitment 
sAndFinancialGuarantee 
Contracts

(X) duration, debit label Reducere prin derecunoaștere, expunerea la riscul de credit pentru 
angajamente de creditare și contracte de garanție financiară

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I c, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Reducerea expunerii la riscul de credit pentru angajamentele de creditare 
și contractele de garanție financiară ca urmare a derecunoașterii. 
[Referințe: expunerea la riscul de credit pentru angajamente de creditare 
și contracte de garanție financiară]

negatedLabel Reducere prin derecunoaștere, expunerea la riscul de credit pentru 
angajamente de creditare și contracte de garanție financiară
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ifrs-full DecreaseThroughDerecog 
nitionFinancialAssets

(X) duration, credit label Reducere prin derecunoaștere, active financiare Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I c, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Reducerea activelor financiare ca urmare a derecunoașterii. [Referințe: 
active financiare]

negatedLabel Reducere prin derecunoaștere, active financiare

ifrs-full DecreaseThroughDispo 
salsRegulatoryDeferralAc 
countCreditBalances

(X) duration, debit label Reducere prin cedări, solduri creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Reducerea soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate ca urmare a cedărilor. [Referințe: solduri 
creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

negatedLabel Reducere prin cedări, solduri creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

ifrs-full DecreaseThroughDispo 
salsRegulatoryDeferralAc 
countDebitBalances

(X) duration, credit label Reducere prin cedări, solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Reducerea soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate ca urmare a cedărilor. [Referințe: solduri 
debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

negatedLabel Reducere prin cedări, solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

ifrs-full DecreaseThroughImpair 
mentContractAssets

X duration, credit label Reducere prin depreciere, active din contracte Exemplu: IFRS 15.118 c

documentation Reducerea activelor din contracte ca urmare a deprecierii. [Referințe: 
active din contracte; pierdere din depreciere]
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ifrs-full DecreaseThroughImpair 
mentLossesAssetsForInsur 
anceAcquisitionCashFlows

(X) duration, credit label Reducere prin pierderi din depreciere, active pentru fluxurile de 
trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105B

documentation Reducerea activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor care rezultă din pierderile din depreciere 
recunoscute în cursul perioadei. [Referințe: contracte de asigurare 
[member]; active pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor]

negatedLabel Reducere prin pierderi din depreciere, active pentru fluxurile de 
trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor

ifrs-full DecreaseThroughImpair 
mentsRegulatoryDeferra 
lAccountDebitBalances

(X) duration, credit label Reducere prin deprecieri, solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Reducerea soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate ca urmare a deprecierilor. [Referințe: pierdere 
din depreciere; solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate]

negatedLabel Reducere prin deprecieri, solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

ifrs-full DecreaseThroughLossOf 
ControlOfSubsidiaryIntan 
gibleAssetsAndGoodwill

(X) duration, credit label Reducere prin pierderea controlului asupra unei filiale, imobilizări 
necorporale și fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare 
a pierderii controlului asupra unei filiale. [Referințe: imobilizări 
necorporale și fond comercial]

negatedLabel Reducere prin pierderea controlului asupra unei filiale, imobilizări 
necorporale și fond comercial
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ifrs-full DecreaseThroughLossOf 
ControlOfSubsidiaryIntan 
gibleAssetsOtherThan 
Goodwill

(X) duration, credit label Reducere prin pierderea controlului asupra unei filiale, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial

Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca 
urmare a pierderii controlului asupra unei filiale. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

negatedLabel Reducere prin pierderea controlului asupra unei filiale, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial

ifrs-full DecreaseThroughLossOf 
ControlOfSubsidiaryOther 
Provisions

(X) duration, debit label Reducere prin pierderea controlului asupra unei filiale, alte provizioane Practică comună: IAS 37.84

documentation Reducerea altor provizioane ca urmare a pierderii controlului asupra 
unei filiale. [Referințe: alte provizioane]

negatedLabel Reducere prin pierderea controlului asupra unei filiale, alte provizioane

ifrs-full DecreaseThroughLossOf 
ControlOfSubsidiaryPro 
pertyPlantAndEquipment

(X) duration, credit label Reducere prin pierderea controlului asupra unei filiale, imobilizări 
corporale

Practică comună: IAS 16.73 e

documentation Reducerea imobilizărilor corporale ca urmare a pierderii controlului 
asupra unei filiale. [Referințe: imobilizări corporale]

negatedLabel Reducere prin pierderea controlului asupra unei filiale, imobilizări 
corporale
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ifrs-full DecreaseThroughPerfor 
manceObligationBeingSa 
tisfiedContractLiabilities

X duration, debit label Reducere prin îndeplinirea obligației de executare, datorii din contracte Exemplu: IFRS 15.118 e

documentation Reducerea datoriilor din contracte ca urmare a îndeplinirii obligației de 
executare. [Referințe: datorii din contracte; obligații de executare 
[member]]

ifrs-full DecreaseThroughRightTo 
ConsiderationBecomin 
gUnconditionalContrac 
tAssets

X duration, credit label Reducere prin faptul că dreptul la o contraprestație devine 
necondiționat, active din contracte

Exemplu: IFRS 15.118 d

documentation Reducerea activelor din contracte ca urmare a faptului că dreptul la o 
contraprestație devine necondiționat. [Referințe: active din contracte]

ifrs-full DecreaseThroughTransfer 
ToLiabilitiesIncludedInDis 
posalGroupsClassifiedA 
sHeldForSaleOtherProvi 
sions

(X) duration, debit label Reducere prin transferul la datoriile incluse în grupuri destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea vânzării, alte provizioane

Practică comună: IAS 37.84

documentation Reducerea altor provizioane ca urmare a transferului provizioanelor 
respective la datoriile incluse în grupuri destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: alte provizioane; grupuri 
destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

negatedLabel Reducere prin transferul la datoriile incluse în grupuri destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea vânzării, alte provizioane

ifrs-full DecreaseThroughWriteoff 
FinancialAssets

(X) duration, credit label Reducere prin scoaterea în afara bilanțului, active financiare Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I c, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Reducerea activelor financiare ca urmare a scoaterii în afara bilanțului. 
[Referințe: active financiare]

negatedLabel Reducere prin scoaterea în afara bilanțului, active financiare
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ifrs-full DeductibleTemporaryDif 
ferencesForWhichNoDefer 
redTaxAssetIsRecognised

X instant label Diferențe temporare deductibile pentru care nu este recunoscută nicio 
creanță privind impozitul amânat

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 e

documentation Cuantumul diferențelor temporare deductibile pentru care nu este 
recunoscută nicio creanță privind impozitul amânat în situația poziției 
financiare. [Referințe: diferențe temporare [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; Partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full DeemedCostOfInvest 
mentsForWhichDeemed 
CostIsFairValue

X instant, debit label Costul presupus agregat al investițiilor pentru care costul presupus 
reprezintă valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.31 b

documentation Cuantumul costului presupus agregat al investițiilor în filiale, asocieri în 
participație sau entități asociate pentru care costul presupus reprezintă 
valoarea justă în primele situații financiare întocmite în conformitate cu 
IFRS ale entității. [Referințe: entități asociate [member]; asocieri în 
participație [member]; filiale [member]; investiții în filiale, asocieri în 
participație și entități asociate raportate în situații financiare separate; 
IFRS [member]]

ifrs-full DeemedCostOfInvest 
mentsForWhichDeemed 
CostIsPreviousGAAPCar 
ryingAmount

X instant, debit label Costul presupus agregat al investițiilor pentru care costul presupus 
reprezintă valoarea contabilă calculată în conformitate cu principiile 
contabile general acceptate (GAAP) anterioare

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.31 a

documentation Cuantumul costului presupus agregat al investițiilor în filiale, asocieri în 
participație sau entități asociate pentru care costul presupus reprezintă 
valoarea contabilă calculată în conformitate cu principiile contabile 
general acceptate (GAAP) anterioare în primele situații financiare 
întocmite în conformitate cu IFRS ale entității. [Referințe: entități 
asociate [member]; valoare contabilă [member]; asocieri în participație 
[member]; GAAP anterioare [member]; filiale [member]; investiții în 
filiale, asocieri în participație și entități asociate raportate în situații 
financiare separate; IFRS [member]]

ifrs-full DefaultFinancialState 
mentsDateMember

member [default] label Data implicită a situațiilor financiare [member] Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.29 
c (i), prezentarea informațiilor: IAS 
8.49 b (i)

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Data creării” în cazul 
în care nu este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full DeferredAcquisitionCost 
sArisingFromInsurance 
Contracts

X instant, debit label Costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, prezentarea informațiilor: 
data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e, 
exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.IG23 a, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG39 a

documentation Cuantumul costurilor pe care le suportă un asigurător pentru a vinde, a 
subscrie și a iniția un nou contract de asigurare a cărui recunoaștere 
drept cheltuială a fost amânată. [Referințe: tipuri de contracte de 
asigurare [member]]

periodStartLabel Costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare la 
începutul perioadei

periodEndLabel Costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare la 
finalul perioadei

ifrs-full DeferredIncomeIncluding 
ContractLiabilities

X instant, credit label Venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor care reprezintă venituri care au fost primite (sau 
sunt exigibile), dar nu au fost încasate încă, inclusiv datoriile din 
contracte. [Referințe: datorii din contracte]

totalLabel Total venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte

ifrs-full DeferredIncomeIncluding 
ContractLiabilitiesAbstract

label Venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte [abstract]
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ifrs-full DeferredIncomeIncluding 
ContractLiabilitiesRecogni 
sedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit label Venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte, 
recunoscute la data achiziției

Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru veniturile înregistrate în 
avans, inclusiv datoriile din contracte, asumate într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile 
din contracte; combinări de întreprinderi [member]]

negatedTotalLa-
bel

Total venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte, 
recunoscute la data achiziției

ifrs-full DeferredIncomeIncluding 
ContractLiabilitiesRecogni 
sedAsOfAcquisitionDa 
teAbstract

label Venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte, 
recunoscute la data achiziției [abstract]

ifrs-full DeferredIncomeOther 
ThanContractLiabilities

X instant, credit label Venituri înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor care reprezintă venituri care au fost primite (sau 
sunt exigibile), dar nu au fost încasate încă, altele decât datoriile din 
contracte. [Referințe: datorii din contracte]

ifrs-full DeferredIncomeOther 
ThanContractLiabilitiesRe 
cognisedAsOfAcquisition 
Date

(X) instant, credit label Venituri înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte, 
recunoscute la data achiziției

Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru veniturile înregistrate în 
avans, altele decât datoriile din contracte, asumate într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: venituri înregistrate în avans, altele decât 
datoriile din contracte; combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Venituri înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte, 
recunoscute la data achiziției
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ifrs-full DeferredTaxAssetAssocia 
tedWithRegulatoryDeferra 
lAccountBalances

X instant, debit label Creanța privind impozitul amânat legată de soldurile conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.24, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.B11 
b

documentation Cuantumul creanței privind impozitul amânat legate de soldurile 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate. [Referințe: 
creanțe privind impozitul amânat; soldurile conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate [member]]

ifrs-full DeferredTaxAssets X instant, debit label Creanțe privind impozitul amânat Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 1.54 
o, prezentarea informațiilor: IAS 1.56

documentation Cuantumurile impozitului pe profit, recuperabile în perioadele contabile 
viitoare, cu privire la: (a) diferențele temporare deductibile; (b) reportarea 
pierderilor fiscale neutilizate și (c) reportarea creditelor fiscale 
neutilizate. [Referințe: diferențe temporare [member]; credite fiscale 
neutilizate [member]; pierderi fiscale neutilizate [member]]

negatedLabel Creanțe privind impozitul amânat

ifrs-full DeferredTaxAssetsAndLia 
bilitiesAbstract

label Creanțe și datorii privind impozitul amânat [abstract]

ifrs-full DeferredTaxAssetsRecogni 
sedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit label Creanțe privind impozitul amânat recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru creanțele privind 
impozitul amânat dobândite într-o combinare de întreprinderi. 
[Referințe: creanțe privind impozitul amânat; combinări de întreprinderi 
[member]]
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ifrs-full DeferredTaxAssetWhenUti 
lisationIsDependentOnFu 
tureTaxableProfitsInExces 
sOfProfitsFromReversalOf 
TaxableTemporaryDifferen 
cesAndEntityHasSuffere 
dLossInJurisdictionTo 
WhichDeferredTaxAsse 
tRelates

X instant, debit label Creanța privind impozitul amânat atunci când utilizarea acesteia 
depinde de profiturile impozabile viitoare a căror valoare este mai mare 
decât cea a profiturilor apărute în urma reluării diferențelor temporare 
impozabile și când entitatea a suferit o pierdere în jurisdicția căreia îi este 
aferentă creanța privind impozitul amânat

Prezentarea informațiilor: IAS 12.82

documentation Cuantumul creanței privind impozitul amânat atunci când: (a) utilizarea 
creanței privind impozitul amânat depinde de profiturile impozabile 
viitoare a căror valoare este mai mare decât cea a profiturilor apărute în 
urma reluării diferențelor temporare impozabile existente și (b) entitatea 
a suferit o pierdere fie în perioada curentă, fie în cea precedentă în 
jurisdicția fiscală căreia îi este aferentă creanța privind impozitul amânat. 
[Referințe: diferențe temporare [member]]

ifrs-full DeferredTaxExpenseAri 
singFromWritedownOrRe 
versalOfWritedownOfDe 
ferredTaxAsset

X duration, debit label Cheltuiala cu impozitul amânat apărută din reducerea valorică sau 
reluarea unei reduceri a creanței privind impozitul amânat

Exemplu: IAS 12.80 g

documentation Cuantumul cheltuielii cu impozitul amânat apărute din reducerea 
valorică sau reluarea unei reduceri anterioare a unei creanțe privind 
impozitul amânat. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat]

ifrs-full DeferredTaxExpenseIn 
come

X duration, debit label Cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g 
(ii)

documentation Cuantumul cheltuielilor cu impozitul (veniturilor din impozit) aferente 
modificărilor datoriilor privind impozitul amânat și ale creanțelor 
privind impozitul amânat. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat; 
datorii privind impozitul amânat]

ifrs-full DeferredTaxExpenseInco 
meAbstract

label Cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat [abstract]
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ifrs-full DeferredTaxExpenseInco 
meRecognisedInProfitOr 
Loss

X duration label Cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat recunoscute în profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g 
(ii)

documentation Cuantumul cheltuielilor cu impozitul (veniturilor din impozit) aferente 
modificărilor datoriilor privind impozitul amânat și ale creanțelor 
privind impozitul amânat, recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: 
creanțe privind impozitul amânat; cheltuieli cu (venituri din) impozitul 
amânat; datorii privind impozitul amânat]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

ifrs-full DeferredTaxExpenseInco 
meRelatingToOriginatio 
nAndReversalOfTemporar 
yDifferences

X duration, debit label Cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat aferente înregistrării inițiale 
și reluării diferențelor temporare

Exemplu: IAS 12.80 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu (veniturilor din) impozitul amânat aferente 
creării sau reluării diferențelor temporare. [Referințe: diferențe 
temporare [member]; cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat]

ifrs-full DeferredTaxExpenseInco 
meRelatingToTaxRate 
ChangesOrImpositionOf 
NewTaxes

X duration, debit label Cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat aferente modificărilor 
ratelor de impozitare sau impunerii unor noi impozite

Exemplu: IAS 12.80 d

documentation Cuantumul cheltuielilor cu (veniturilor din) impozitul amânat aferente 
modificărilor ratelor de impozitare sau impunerii unor noi impozite. 
[Referințe: cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat]
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ifrs-full DeferredTaxLiabilities X instant, credit label Datorii privind impozitul amânat Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 1.54 
o, prezentarea informațiilor: IAS 1.56documentation Cuantumurile impozitului pe profit plătibile în perioadele contabile 

viitoare cu privire la diferențele temporare impozabile. [Referințe: 
diferențe temporare [member]]

ifrs-full DeferredTaxLiabilitiesOn 
LiabilitiesArisingFromCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S4AndNonderivativeIn 
vestmentContracts

X instant, credit label Datorii privind impozitul amânat aferente datoriilor care decurg din 
contracte care intră sub incidența IFRS 4 și din contracte de investiții în 
instrumente nederivate

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.20E c

documentation Cuantumul datoriilor privind impozitul amânat aferente datoriilor care 
decurg din contracte care intră sub incidența IFRS 4 și din contracte de 
investiții în instrumente nederivate. [Referințe: datorii privind impozitul 
amânat]

ifrs-full DeferredTaxLiabilitiesRe 
cognisedAsOfAcquisition 
Date

(X) instant, credit label Datorii privind impozitul amânat recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru datoriile privind 
impozitul amânat asumate într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: 
datorii privind impozitul amânat; combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Datorii privind impozitul amânat recunoscute la data achiziției
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ifrs-full DeferredTaxLiabilityAsset X instant, credit label Datoria (creanța) privind impozitul amânat Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g 
(i)

documentation Cuantumul datoriilor sau al creanțelor privind impozitul amânat. 
[Referințe: datorii privind impozitul amânat; creanțe privind impozitul 
amânat]

netLabel Datoria (creanța) netă privind impozitul amânat

periodStartLabel Datoria (creanța) privind impozitul amânat la începutul perioadei

periodEndLabel Datoria (creanța) privind impozitul amânat la finalul perioadei

ifrs-full DeferredTaxLiabilityAsso 
ciatedWithRegulatoryDe 
ferralAccountBalances

X instant, credit label Datoria privind impozitul amânat legată de soldurile conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.24, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.B11 
b

documentation Cuantumul datoriei privind impozitul amânat legată de soldurile 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate. [Referințe: 
datorii privind impozitul amânat; soldurile conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate [member]]

ifrs-full DeferredTaxRelatingToI 
temsChargedOrCredited 
DirectlyToEquity

X duration label Impozitul amânat aferent elementelor creditate (debitate) direct în 
capitalurile proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 a

documentation Cuantumul impozitului amânat aferent elementelor creditate (debitate) 
direct în capitalurile proprii. [Referințe: cheltuieli cu (venituri din) 
impozitul amânat]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.
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ifrs-full DefinedBenefitObligatio 
nAtPresentValue

(X) instant, credit label Obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată Practică comună: IAS 19.57 a

documentation Valoarea actualizată, fără deducerea valorii vreunui activ al planului, a 
plăților viitoare preconizate necesare pentru decontarea obligației care 
rezultă din serviciul prestat de angajat în perioada curentă și în 
perioadele anterioare. [Referințe: activele planului, la valoarea justă]

negatedLabel Obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată

ifrs-full DefinedBenefitPlansAxis axis label Planuri de beneficii determinate [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 19.138

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full DefinedBenefitPlansMem 
ber

member [default] label Planuri de beneficii determinate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.138

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii postangajare, altele decât 
planurile de contribuții determinate. Planurile de contribuții determinate 
sunt planuri de beneficii postangajare în baza cărora o entitate plătește 
contribuții fixe către o entitate separată (un fond) și nu are nicio obligație 
legală sau implicită de a plăti contribuții suplimentare dacă fondul nu 
deține suficiente active pentru a plăti toate beneficiile angajaților aferente 
serviciilor prestate de angajați în perioada curentă sau în perioadele 
anterioare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Planuri de beneficii determinate” în cazul în care nu este utilizat niciun 
alt membru.
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ifrs-full DefinedBenefitPlansOther 
ThanMultiemployerPlans 
StatePlansAndPlansThat 
ShareRisksBetweenEntitie 
sUnderCommonControl 
Member

member label Planuri de beneficii determinate, altele decât planurile cu mai mulți 
angajatori, planurile de stat și planurile care repartizează riscurile între 
entitățile aflate sub control comun [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.138

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii determinate, altele decât 
planurile cu mai mulți angajatori, planurile de stat și planurile care 
repartizează riscurile între entitățile aflate sub control comun. 
[Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full DefinedBenefitPlansThat 
ShareRisksBetweenEntitie 
sUnderCommonControl 
Member

member label Planuri de beneficii determinate care repartizează riscurile între entitățile 
aflate sub control comun [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.149

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii determinate care 
repartizează riscurile între entitățile aflate sub control comun, cum ar fi 
o societate-mamă și filialele sale. [Referințe: planuri de beneficii 
determinate [member]; filiale [member]; societate-mamă [member]]

ifrs-full DepartureFromRequire 
mentOfIFRSAxis

axis label Abatere de la cerințele IFRS [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.20 d

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full DepositsFromBanks X instant, credit label Depozite de la bănci Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul depozitelor de la bănci deținute de entitate.

ifrs-full DepositsFromCustomers X instant, credit label Depozite de la clienți Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul depozitelor de la clienți deținute de entitate.

totalLabel Total depozite de la clienți
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ifrs-full DepositsFromCustomer 
sAbstract

label Depozite de la clienți [abstract]

ifrs-full DepreciationAmortisatio 
nAndImpairmentLossRe 
versalOfImpairmentLoss 
RecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit label Deprecierea, amortizarea și pierderea din depreciere (reluarea pierderii 
din depreciere) recunoscute în profit sau pierdere

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu deprecierea, amortizarea și pierderea din 
depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscute în profit sau 
pierdere. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; pierderea 
din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit 
sau pierdere]

totalLabel Total depreciere, amortizare și pierdere din depreciere (reluare a pierderii 
din depreciere) recunoscute în profit sau pierdere

ifrs-full DepreciationAmortisatio 
nAndImpairmentLossRe 
versalOfImpairmentLoss 
RecognisedInProfitOrLos 
sAbstract

label Deprecierea, amortizarea și pierderea din depreciere (reluarea pierderii 
din depreciere) recunoscute în profit sau pierdere [abstract]

ifrs-full DepreciationAndAmortisa 
tionExpense

X duration, debit label Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea Exemplu: IAS 1.102, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.104, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.99, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.B13 d, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.23 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.28 e

documentation Cuantumul cheltuielilor cu deprecierea și amortizarea. Deprecierea și 
amortizarea constituie alocări sistematice ale valorilor amortizabile ale 
activelor de-a lungul duratei lor de viață utilă.

totalLabel Total cheltuieli cu deprecierea și amortizarea

negatedLabel Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea

ifrs-full DepreciationAndAmortisa 
tionExpenseAbstract

label Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea [abstract]
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ifrs-full DepreciationBiologicalAs 
sets

(X) duration label Amortizare, active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.55 c

documentation Cuantumul amortizării recunoscute pentru activele biologice. 
[Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; active biologice]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Amortizare, active biologice
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ifrs-full DepreciationExpense X duration, debit label Cheltuieli de amortizare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor de amortizare. Amortizarea imobilizărilor 
corporale este alocarea sistematică a valorii amortizabile a imobilizărilor 
necorporale de-a lungul duratei lor de viață utilă. RO
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ifrs-full DepreciationInvestment 
Property

(X) duration label Amortizare, investiții imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 40.76, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(iv)documentation Cuantumul amortizării recunoscute pentru investițiile imobiliare. 

[Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; investiții imobiliare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Amortizare, investiții imobiliare
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ifrs-full DepreciationMethodBiolo 
gicalAssetsAtCost

text label Metoda de amortizare, active biologice, evaluate la cost Prezentarea informațiilor: IAS 41.54 d

documentation Metoda de amortizare utilizată pentru activele biologice evaluate la cost 
minus orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere 
cumulate. [Referințe: active biologice]

ifrs-full DepreciationMethodInvest 
mentPropertyCostModel

text label Metoda de amortizare, investiții imobiliare, modelul bazat pe cost Prezentarea informațiilor: IAS 40.79 a

documentation Metoda de amortizare utilizată pentru investițiile imobiliare evaluate 
utilizând modelul bazat pe cost. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full DepreciationMethodPro 
pertyPlantAndEquipment

text label Metoda de amortizare, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 b

documentation Metoda de amortizare utilizată pentru imobilizările corporale. 
[Referințe: imobilizări corporale]
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ifrs-full DepreciationPropertyPlan 
tAndEquipment

(X) duration label Amortizare, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(vii), prezentarea informațiilor: IAS 
16.75 adocumentation Cuantumul amortizării pentru imobilizările corporale. [Referințe: 

cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; imobilizări corporale]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Amortizare, imobilizări corporale
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ifrs-full DepreciationRateBiologica 
lAssetsAtCost

X.XX duration label Rata de amortizare, active biologice, evaluate la cost Prezentarea informațiilor: IAS 41.54 e

documentation Rata de amortizare utilizată pentru activele biologice. [Referințe: active 
biologice]

ifrs-full DepreciationRateInvest 
mentPropertyCostModel

X.XX duration label Rata de amortizare, investiții imobiliare, modelul bazat pe cost Prezentarea informațiilor: IAS 40.79 b

documentation Rata de amortizare utilizată pentru investițiile imobiliare. [Referințe: 
investiții imobiliare]

ifrs-full DepreciationRateProperty 
PlantAndEquipment

X.XX duration label Rata de amortizare, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 c

documentation Rata de amortizare utilizată pentru imobilizările corporale. [Referințe: 
imobilizări corporale]
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ifrs-full DepreciationRightofuseAs 
sets

X duration label Amortizare, active aferente dreptului de utilizare Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 a

documentation Cuantumul amortizării pentru activele aferente dreptului de utilizare. 
[Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; active aferente 
dreptului de utilizare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full DerivativeFinancialAssets X instant, debit label Active financiare derivate Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor financiare clasificate drept instrumente derivate. 
[Referințe: active financiare; instrumente derivate [member]]

ifrs-full DerivativeFinancialAsset 
sHeldForHedging

X instant, debit label Active financiare derivate deținute în scopuri de acoperire împotriva 
riscurilor

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor financiare derivate deținute în scopuri de acoperire 
împotriva riscurilor. [Referințe: active financiare derivate]

ifrs-full DerivativeFinancialAsset 
sHeldForTrading

X instant, debit label Active financiare derivate deținute în vederea tranzacționării Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor financiare derivate deținute în vederea 
tranzacționării. [Referințe: active financiare derivate; active financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, clasificate drept 
deținute în vederea tranzacționării]

ifrs-full DerivativeFinancialLiabil 
ities

X instant, credit label Datorii financiare derivate Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor financiare clasificate drept instrumente derivate. 
[Referințe: active financiare; instrumente derivate [member]]

ifrs-full DerivativeFinancialLiabili 
tiesHeldForHedging

X instant, credit label Datorii financiare derivate deținute în scopuri de acoperire împotriva 
riscurilor

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor financiare derivate deținute în scopuri de acoperire 
împotriva riscurilor. [Referințe: datorii financiare derivate]

ifrs-full DerivativeFinancialLiabili 
tiesHeldForTrading

X instant, credit label Datorii financiare derivate deținute în vederea tranzacționării Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor financiare derivate deținute în vederea 
tranzacționării. [Referințe: datorii financiare derivate; datorii financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care corespund 
definiției instrumentelor deținute în vederea tranzacționării]
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ifrs-full DerivativeFinancialLiabili 
tiesUndiscountedCash 
Flows

X instant, credit label Datoriile financiare derivate, fluxuri de trezorerie neactualizate Prezentarea informațiilor: IFRS 7.39 b

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport 
cu datoriile financiare derivate. [Referințe: datorii financiare derivate]

ifrs-full DerivativeLiabilitiesUsed 
ToMitigateRisksArisingFro 
mAssetsBackingContracts 
WithinScopeOfIFRS4And 
NonderivativeInvestment 
Contracts

X instant, credit label Datorii din instrumentele derivate utilizate pentru a diminua riscurile 
care decurg din activele care acoperă contracte care intră sub incidența 
IFRS 4 și contracte de investiții în instrumente nederivate

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.20E c

documentation Cuantumul datoriilor din instrumentele derivate utilizate pentru a 
diminua riscurile care decurg din activele care acoperă contracte care 
intră sub incidența IFRS 4 și contracte de investiții în instrumente 
nederivate. [Referințe: instrumente derivate [member]]

ifrs-full DerivativeLiabilitiesUsed 
ToMitigateRisksArising 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS4AndNonderiva 
tiveInvestmentContracts

X instant, credit label Datorii din instrumentele derivate utilizate pentru a diminua riscurile 
care decurg din contracte care intră sub incidența IFRS 4 și din contracte 
de investiții în instrumente nederivate

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.20E c

documentation Cuantumul datoriilor din instrumentele derivate utilizate pentru a 
diminua riscurile care decurg din contracte care intră sub incidența IFRS 
4 și din contracte de investiții în instrumente nederivate. [Referințe: 
instrumente derivate [member]]

ifrs-full DerivativesAmountContri 
butedToFairValueOfPla 
nAssets

X instant, debit label Instrumente derivate, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 e

documentation Cuantumul cu care instrumentele derivate contribuie la valoarea justă a 
activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, 
la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]; instrumente 
derivate [member]]
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ifrs-full DerivativesMember member label Instrumente derivate [member] Exemplu: IFRS 13.94, exemplu: IFRS 
13.IE60, exemplu: IFRS 7.6, exemplu: 
IFRS 7.IG40Bdocumentation Acest membru reprezintă instrumentele financiare sau alte contracte 

care intră sub incidența IFRS 9 și care întrunesc toate cele trei 
caracteristici de mai jos: (a) valoarea lor se modifică drept reacție la 
modificările anumitor rate ale dobânzii, prețului unui instrument 
financiar, prețului mărfurilor, cursurilor de schimb valutar, indicilor de 
preț sau ratelor, ratingului de credit sau indicelui de creditare sau ale altor 
variabile, cu condiția ca, în cazul unei variabile nefinanciare, aceasta să 
nu fie specifică unei părți contractuale (uneori denumită „de bază”); (b) 
nu necesită nicio investiție netă inițială sau necesită o investiție netă 
inițială care este mai mică decât s-ar impune pentru alte tipuri de 
contracte care se preconizează să aibă reacții similare la modificările 
factorilor pieței; (c) sunt decontate la o dată viitoare. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DerivativesPercentageCon 
tributedToFairValueOfPla 
nAssets

X.XX instant label Instrumente derivate, procentul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 e

documentation Procentul cu care instrumentele derivate contribuie la valoarea justă a 
activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, 
la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]] [În opoziție 
cu: instrumente derivate, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului]

ifrs-full DescriptionAndCarryingA 
mountOfIntangibleAssets 
MaterialToEntity

text label Descrierea imobilizărilor necorporale semnificative pentru entitate Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
b

documentation Descrierea imobilizărilor necorporale care sunt semnificative în situațiile 
financiare ale entității. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial]
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ifrs-full DescriptionAndCarryingA 
mountOfIntangibleAssets 
WithIndefiniteUsefulLife

text label Descrierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă 
nedeterminată care sprijină evaluarea unei durate de viață utilă 
nedeterminate

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
a

documentation Descrierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă 
nedeterminată, care sprijină evaluarea unei durate de viață utilă 
nedeterminate. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
ForTransactionRecognised 
SeparatelyFromAcquisitio 
nOfAssetsAndAssumptio 
nOfLiabilitiesInBusiness 
Combination

text label Descrierea contabilizării tranzacțiilor recunoscute separat de achiziția 
activelor și asumarea datoriilor într-o combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l 
(ii)

documentation Descrierea modalității de contabilizare de către dobânditor a unei 
tranzacții care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea 
datoriilor într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyDecisionToUseExcep 
tionInIFRS1348Assets

text label Descrierea deciziei contabile de a utiliza excepția de la punctul 48 din 
IFRS 13, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.96

documentation Descrierea faptului că entitatea a luat decizia contabilă să utilizeze 
excepția de la punctul 48 din IFRS 13 pentru active.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyDecisionToUseExcep 
tionInIFRS1348Liabilities

text label Descrierea deciziei contabile de a utiliza excepția de la punctul 48 din 
IFRS 13, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.96

documentation Descrierea faptului că entitatea a luat decizia contabilă să utilizeze 
excepția de la punctul 48 din IFRS 13 pentru datorii.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForAvailableforsale 
FinancialAssetsExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind activele financiare disponibile 
pentru vânzare [text block]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.117 b

documentation Descrierea politicii contabile a entității privind activele financiare 
disponibile pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile 
pentru vânzare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForBiologicalAsset 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind activele biologice [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind activele biologice. [Referințe: active biologice] Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind activele biologice. [Referințe: active 
biologice] Descrierea politicii contabile a entității privind activele 
biologice. [Referințe: active biologice]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForBorrowingCost 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind costurile îndatorării [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind dobânzile și alte costuri suportate de entitate pentru 
împrumutarea de fonduri. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind dobânzile și alte costuri suportate de entitate pentru 
împrumutarea de fonduri. Descrierea politicii contabile a entității 
privind dobânzile și alte costuri suportate de entitate pentru 
împrumutarea de fonduri.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForBorrowingsExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind împrumuturile [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind împrumuturile. [Referințe: împrumuturi] Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind împrumuturile. [Referințe: împrumuturi] 
Descrierea politicii contabile a entității privind împrumuturile. 
[Referințe: împrumuturi]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForBusinessCombi 
nationsAndGoodwillExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi și 
fondul comercial [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind combinările de întreprinderi și fondul comercial. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]; fondul comercial] Intră în vigoare 
la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind combinările de întreprinderi și fondul 
comercial. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; fondul 
comercial] Descrierea politicii contabile a entității privind combinările 
de întreprinderi și fondul comercial. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]; fond comercial]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForBusinessCombi 
nationsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind combinările de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind combinările de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]] Descrierea politicii contabile a entității privind 
combinările de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForCashFlowsExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind fluxurile de trezorerie [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind fluxurile de trezorerie. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind fluxurile de trezorerie. Descrierea politicii contabile a entității 
privind fluxurile de trezorerie.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForCollateralExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind garanțiile reale [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind garanțiile reale. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind garanțiile reale. Descrierea politicii contabile a entității privind 
garanțiile reale.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForConstructionIn 
ProgressExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind construcția în curs [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind construcția în curs. [Referințe: construcție în curs] Intră în 
vigoare la 1.1.2023 Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind construcția în curs. [Referințe: 
construcție în curs] Descrierea politicii contabile a entității privind 
construcția în curs. [Referințe: construcție în curs]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForContingentLiabili 
tiesAndContingentAsset 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind datoriile contingente și activele 
contingente [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind datoriile contingente și activele contingente. [Referințe: datorii 
contingente [member]; descrierea naturii activelor contingente] Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind datoriile contingente și activele 
contingente. [Referințe: datorii contingente [member]; descrierea naturii 
activelor contingente] Descrierea politicii contabile a entității privind 
datoriile contingente și activele contingente. [Referințe: datorii 
contingente [member]; descrierea naturii activelor contingente]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForCustomerAcquisi 
tionCostsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind costurile de atragere a clienților 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind costurile legate de atragerea clienților. Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind costurile legate de atragerea clienților. 
Descrierea politicii contabile a entității privind costurile legate de 
atragerea clienților.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForCustomerLoyalty 
ProgrammesExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind programele de fidelizare a clienților 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind programele de fidelizare a clienților. Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a 
entității privind programele de fidelizare a clienților. Descrierea politicii 
contabile a entității privind programele de fidelizare a clienților.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/269  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDecommissionin 
gRestorationAndRehabil 
itationProvisionsExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind provizioanele de dezafectare, de 
reconstituire și de reabilitare [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind provizioanele de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare. 
[Referințe: Provizion pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și 
de reabilitare] Intră în vigoare la 1.1.2023 Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind 
provizioanele de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare. [Referințe: 
provizion pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și de 
reabilitare] Descrierea politicii contabile a entității privind provizioanele 
de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare. [Referințe: provizion 
pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDeferredAcquisi 
tionCostsArisingFromIn 
suranceContractsExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind costurile de achiziție amânate 
provenite din contracte de asigurare [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind costurile de achiziție amânate provenite din contracte de 
asigurare. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind costurile de achiziție amânate provenite din contracte de 
asigurare. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare] Descrierea politicii contabile a entității privind 
costurile de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare. 
[Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte de 
asigurare]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDeferredIncome 
TaxExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind veniturile din impozite amânate 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind veniturile din impozite amânate. [Referințe: Cheltuieli cu 
(venituri din) impozitul amânat Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind veniturile din impozite amânate. [Referințe: Cheltuieli cu 
(venituri din) impozitul amânat] Descrierea politicii contabile a entității 
privind veniturile din impozite amânate. [Referințe: cheltuieli cu 
(venituri din) impozitul amânat]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDepreciationEx 
penseExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de amortizare [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind cheltuielile de amortizare. [Referințe: Cheltuieli cu deprecierea și 
amortizarea] Intră în vigoare la 1.1.2023 Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind 
cheltuielile de amortizare. [Referințe: Cheltuieli cu deprecierea și 
amortizarea] Descrierea politicii contabile a entității privind cheltuielile 
de amortizare. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDerecognitionOf 
FinancialInstrumentsExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind derecunoașterea instrumentelor 
financiare [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind derecunoașterea instrumentelor financiare. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a 
entității privind derecunoașterea instrumentelor financiare. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]] Descrierea politicii contabile a 
entității privind derecunoașterea instrumentelor financiare. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDerivativeFinan 
cialInstrumentsAndHed 
gingExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate și 
acoperirea împotriva riscurilor [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind instrumentele financiare derivate și acoperirea împotriva 
riscurilor. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]; 
instrumente derivate [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind instrumentele financiare derivate și acoperirea împotriva 
riscurilor. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]; 
instrumente derivate [member]] Descrierea politicii contabile a entității 
privind instrumentele financiare derivate și acoperirea împotriva 
riscurilor. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]; 
instrumente derivate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDerivativeFinan 
cialInstrumentsExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind instrumentele financiare derivate. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]; instrumente derivate [member]] Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind instrumentele financiare derivate. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]; instrumente derivate 
[member]] Descrierea politicii contabile a entității privind instrumentele 
financiare derivate. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]; 
instrumente derivate [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDiscontinuedO 
perationsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind activitățile întrerupte [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]] 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind activitățile întrerupte. 
[Referințe: activități întrerupte [member]] Descrierea politicii contabile a 
entității privind activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDiscountsAndRe 
batesExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind reducerile comerciale și rabaturile 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind reducerile comerciale și rabaturile. Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a 
entității privind reducerile comerciale și rabaturile. Descrierea politicii 
contabile a entității privind reducerile comerciale și rabaturile.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForDividendsExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind dividendele [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind dividendele. Dividendele sunt distribuirile profiturilor către 
deținătorii de investiții de capital, proporțional cu partea deținută dintr-o 
anumită clasă de capital. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind dividendele. Dividendele sunt distribuirile profiturilor către 
deținătorii de investiții de capital, proporțional cu partea deținută dintr-o 
anumită clasă de capital. Descrierea politicii contabile a entității privind 
dividendele. Dividendele sunt distribuirile profiturilor către deținătorii 
de investiții de capital, proporțional cu partea deținută dintr-o anumită 
clasă de capital.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForEarningsPerShar 
eExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind rezultatul pe acțiune [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind rezultatul pe acțiune. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind rezultatul pe acțiune. Descrierea politicii contabile a entității 
privind rezultatul pe acțiune.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForEmissionRight 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind drepturile de emisiune [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind drepturile de emisiune. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind drepturile de emisiune. Descrierea politicii contabile a entității 
privind drepturile de emisiune.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForEmployeeBenefit 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind beneficiile angajaților [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind beneficiile angajaților. Beneficiile angajaților sunt toate formele 
de contraprestații acordate de o entitate în schimbul serviciilor prestate 
de angajați sau pentru încetarea contractului de muncă. Intră în vigoare 
la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind beneficiile angajaților. Beneficiile angajaților 
sunt toate formele de contraprestații acordate de o entitate în schimbul 
serviciilor prestate de angajați sau pentru încetarea contractului de 
muncă. Descrierea politicii contabile a entității privind beneficiile 
angajaților. Beneficiile angajaților sunt toate formele de contraprestații 
acordate de o entitate în schimbul serviciilor prestate de angajați sau 
pentru încetarea contractului de muncă.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForEnvironmentRela 
tedExpenseExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind cheltuielile legate de mediu [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind cheltuielile legate de mediu. Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a 
entității privind cheltuielile legate de mediu. Descrierea politicii contabile 
a entității privind cheltuielile legate de mediu.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForExceptionalItem 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind elementele excepționale [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind elementele excepționale. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind elementele excepționale. Descrierea politicii contabile a entității 
privind elementele excepționale.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForExpensesExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind cheltuielile [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind cheltuielile. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind 
cheltuielile.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForExplorationAndE 
valuationExpenditures

text block label Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de explorare și de 
evaluare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 a

documentation Descrierea politicii contabile a entității privind activele de explorare și 
evaluare. [Referințe: active de explorare și evaluare [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFairValueMeasure 
mentExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind evaluarea la valoarea justă [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind evaluarea la valoarea justă. [Referințe: la valoarea justă 
[member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind evaluarea 
la valoarea justă. [Referințe: la valoarea justă [member]] Descrierea 
politicii contabile a entității privind evaluarea la valoarea justă. 
[Referințe: la valoarea justă [member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFeeAndCommis 
sionIncomeAndExpenseEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind veniturile din onorarii și 
comisioane și cheltuielile cu onorariile și comisioanele [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind veniturile din onorarii și comisioane și cheltuielile cu onorariile 
și comisioanele. [Referințe: venituri din onorarii și comisioane (cheltuieli 
cu onorariile și comisioanele)] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind veniturile din onorarii și comisioane și cheltuielile cu onorariile 
și comisioanele. [Referințe: venituri din onorarii și comisioane (cheltuieli 
cu onorariile și comisioanele)] Descrierea politicii contabile a entității 
privind veniturile din onorarii și comisioane și cheltuielile cu onorariile 
și comisioanele. [Referințe: venituri din onorarii și comisioane (cheltuieli 
cu onorariile și comisioanele)]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFinanceCostsEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind costurile financiare [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind costurile financiare. [Referințe: costuri financiare] Intră în 
vigoare la 1.1.2023 Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind costurile financiare. [Referințe: 
costuri financiare] Descrierea politicii contabile a entității privind 
costurile financiare. [Referințe: costuri financiare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFinanceInco 
meAndCostsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind veniturile și costurile financiare 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind veniturile și costurile financiare. [Referințe: venituri (costuri) 
financiare] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind veniturile 
și costurile financiare. [Referințe: venituri (costuri) financiare] Descrierea 
politicii contabile a entității privind veniturile și costurile financiare. 
[Referințe: venituri (costuri) financiare]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFinancialAsset 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind activele financiare [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind activele financiare. [Referințe: active financiare] Intră în vigoare 
la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind activele financiare. [Referințe: active 
financiare] Descrierea politicii contabile a entității privind activele 
financiare. [Referințe: active financiare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFinancialGuaran 
teesExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind garanțiile financiare [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind garanțiile financiare. [Referințe: garanții [member]] Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind garanțiile financiare. [Referințe: 
garanții [member]] Descrierea politicii contabile a entității privind 
garanțiile financiare. [Referințe: garanții [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFinancialInstru 
mentsAtFairValueThrough 
ProfitOrLossExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere. [Referințe: la valoarea justă [member]; instrumente financiare, 
clasa [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind 
instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere. [Referințe: la valoarea justă [member]; instrumente financiare, 
clasa [member]] Descrierea politicii contabile a entității privind 
instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere. [Referințe: la valoarea justă [member]; instrumente financiare, 
clasa [member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFinancialInstru 
mentsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind instrumentele financiare. [Referințe: instrumente financiare, 
clasa [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind 
instrumentele financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa 
[member]] Descrierea politicii contabile a entității privind 
derecunoașterea instrumentelor financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFinancialLiabili 
tiesExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind datoriile financiare [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind datoriile financiare. [Referințe: datorii financiare] Intră în vigoare 
la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind datoriile financiare. [Referințe: datorii 
financiare] Descrierea politicii contabile a entității privind datoriile 
financiare. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForForeignCurrency 
TranslationExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind conversia valutară [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind conversia valutară. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind conversia valutară. Descrierea politicii contabile a entității 
privind conversia valutară.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFranchiseFeesEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind taxele de franciză [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind taxele de franciză. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind taxele de franciză. Descrierea politicii contabile a entității privind 
taxele de franciză.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForFunctionalCur 
rencyExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind moneda funcțională [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind moneda mediului economic principal în care operează entitatea. 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind moneda mediului 
economic principal în care operează entitatea. Descrierea politicii 
contabile a entității privind moneda mediului economic principal în care 
operează entitatea.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForGoodwillExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind fondul comercial [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind fondul comercial. [Referințe: fondul comercial] Intră în vigoare 
la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind fondul comercial. [Referințe: fondul 
comercial] Descrierea politicii contabile a entității privind fondul 
comercial. [Referințe: fond comercial]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForGovernment 
Grants

text block label Descrierea politicii contabile privind subvențiile guvernamentale [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 20.39 a

documentation Descrierea politicii contabile a entității privind subvențiile 
guvernamentale, inclusiv metodele de prezentare adoptate în situațiile 
financiare. [Referințe: guvern [member]; subvenții guvernamentale]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForHedgingExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind acoperirea împotriva riscurilor 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind acoperirea împotriva riscurilor. Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a 
entității privind acoperirea împotriva riscurilor. Descrierea politicii 
contabile a entității privind acoperirea împotriva riscurilor.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForHeldtomaturityIn 
vestmentsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind investițiile păstrate până la scadență 
[text block]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.117 b

documentation Descrierea politicii contabile a entității privind investițiile păstrate până 
la scadență. [Referințe: investiții păstrate până la scadență]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForImpairmentOfAs 
setsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind deprecierea activelor. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind deprecierea activelor. Descrierea politicii contabile a entității 
privind deprecierea activelor.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForImpairmentOfFi 
nancialAssetsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor financiare 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind deprecierea activelor financiare. [Referințe: active financiare] 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind deprecierea activelor 
financiare. [Referințe: active financiare] Descrierea politicii contabile a 
entității privind deprecierea activelor financiare. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForImpairmentOf 
NonfinancialAssetsExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor nefinanciare 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind deprecierea activelor nefinanciare. [Referințe: active financiare] 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind deprecierea activelor 
nefinanciare. [Referințe: active financiare] Descrierea politicii contabile a 
entității privind deprecierea activelor nefinanciare. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForIncomeTaxExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind impozitul pe profit [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind impozitul pe profit. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind impozitul pe profit. Descrierea politicii contabile a entității 
privind impozitul pe profit.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForInsuranceCon 
tracts

text block label Descrierea politicii contabile privind contractele de asigurare și activele, 
datoriile, veniturile și cheltuielile aferente [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 4.37 a - 
Data de expirare 1.1.2023, practică 
comună: IAS 1.117 b - Data de expirare 
1.1.2023, practică comună: IAS 1.117 
- Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind contractele de asigurare și activele, datoriile, veniturile și 
cheltuielile aferente. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare 
[member]] Intră în vigoare la 1.1.2023 Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind 
contractele de asigurare și activele, datoriile, veniturile și cheltuielile 
aferente. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]] 
Descrierea politicii contabile a entității privind contractele de asigurare și 
activele, datoriile, veniturile și cheltuielile aferente. [Referințe: tipuri de 
contracte de asigurare [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForIntangibleAsset 
sAndGoodwillExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind imobilizările necorporale și fondul 
comercial [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind imobilizările necorporale și fondul comercial. [Referințe: 
imobilizări necorporale și fond comercial] Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a 
entității privind imobilizările necorporale și fondul comercial. 
[Referințe: imobilizări necorporale și fond comercial] Descrierea politicii 
contabile a entității privind imobilizările necorporale și fondul 
comercial. [Referințe: imobilizări necorporale și fond comercial]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForIntangibleAsset 
sOtherThanGoodwillExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind imobilizările necorporale, altele 
decât fondul comercial [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind alte imobilizări necorporale decât fondul comercial. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial] Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind imobilizările necorporale, altele decât fondul 
comercial. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial] Descrierea politicii contabile a entității privind imobilizările 
necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForInterestInco 
meAndExpenseExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind veniturile din dobânzi și cheltuielile 
cu dobânzile [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile. Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind veniturile din dobânzi și cheltuielile 
cu dobânzile. Descrierea politicii contabile a entității privind veniturile 
din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForInvestmentInAs 
sociates

text block label Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind investițiile în entități asociate. [Referințe: entități asociate 
[member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind 
investițiile în entități asociate. [Referințe: entități asociate [member]] 
Descrierea politicii contabile a entității privind investițiile în entități 
asociate. [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForInvestmentInAs 
sociatesAndJointVenture 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate și în 
asocieri în participație [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind investițiile în entități asociate și în asocieri în participație. 
[Referințe: entități asociate [member]; asocieri în participație [member]] 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind investițiile în entități 
asociate și în asocieri în participație. [Referințe: entități asociate 
[member]; asocieri în participație [member]] Descrierea politicii 
contabile a entității privind investițiile în entități asociate și în asocieri în 
participație. [Referințe: entități asociate [member]; asocieri în 
participație [member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForInvestmentPro 
pertyExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind investițiile imobiliare [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind investițiile imobiliare. [Referințe: investiții imobiliare] Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind investițiile imobiliare. [Referințe: 
investiții imobiliare] Descrierea politicii contabile a entității privind 
investițiile imobiliare. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForInvestmentsIn 
JointVentures

text block label Descrierea politicii contabile privind investițiile în asocieri în participație 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind investițiile în asocieri în participație. [Referințe: asocieri în 
participație [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind investițiile în asocieri în participație. [Referințe: asocieri în 
participație [member]] Descrierea politicii contabile a entității privind 
investițiile în asocieri în participație. [Referințe: asocieri în participație 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForInvestmentsO 
therThanInvestmentsAc 
countedForUsingEquityMe 
thodExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind alte investiții decât investițiile 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii 
în echivalență. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență; alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii 
în echivalență. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență; alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență] Descrierea politicii contabile a entității privind 
alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență; alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForIssuedCapitalEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind capitalul emis [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind capitalul emis. [Referințe: capital emis] Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind capitalul emis. [Referințe: capital emis] 
Descrierea politicii contabile a entității privind capitalul emis. [Referințe: 
capital emis]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForLeasesExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind contractele de leasing [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind contractele de leasing. Un contract de leasing este un acord prin 
care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăți sau serii de 
plăți, dreptul de a utiliza un activ pentru o perioadă stabilită de timp. 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind contractele de leasing. 
Un contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează 
locatarului, în schimbul unei plăți sau serii de plăți, dreptul de a utiliza un 
activ pentru o perioadă stabilită de timp. Descrierea politicii contabile a 
entității privind contractele de leasing. Un contract de leasing este un 
acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăți sau 
serii de plăți, dreptul de a utiliza un activ pentru o perioadă stabilită de 
timp.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForLoansAndRecei 
vablesExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind împrumuturile și creanțele [text 
block]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.117 b

documentation Descrierea politicii contabile a entității privind împrumuturile și 
creanțele. [Referințe: împrumuturi și creanțe]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForMeasuringInven 
tories

text block label Descrierea politicii contabile privind evaluarea stocurilor [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 2.36 a

documentation Descrierea politicii contabile a entității privind evaluarea stocurilor. 
[Referințe: stocuri]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForMiningAssetsEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind activele miniere [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind activele miniere. [Referințe: active miniere] Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind activele miniere. [Referințe: active miniere] 
Descrierea politicii contabile a entității privind activele miniere. 
[Referințe: active miniere]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForMiningRightsEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind drepturile de exploatare minieră 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind drepturile de exploatare minieră. [Referințe: drepturi de 
exploatare minieră [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind drepturile de exploatare minieră. [Referințe: drepturi de 
exploatare minieră [member]] Descrierea politicii contabile a entității 
privind drepturile de exploatare minieră. [Referințe: drepturi de 
exploatare minieră [member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForNoncurrentAsset 
sOrDisposalGroupsClassi 
fiedAsHeldForSaleAndDis 
continuedOperationsEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării și 
activitățile întrerupte [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării și activitățile întrerupte. [Referințe: 
activități întrerupte [member]; active imobilizate sau grupuri destinate 
cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării] Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind activele imobilizate sau grupurile destinate 
cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării și activitățile 
întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; active imobilizate 
sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea 
vânzării] Descrierea politicii contabile a entității privind activele 
imobilizate sau grupurile destinate cedării, clasificate drept deținute în 
vederea vânzării și activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte 
[member]; active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForNoncurrentAsset 
sOrDisposalGroupsClassi 
fiedAsHeldForSaleExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate sau 
grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării] 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind activele imobilizate sau 
grupurile destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării. 
[Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării] Descrierea politicii contabile a 
entității privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: active 
imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în 
vederea vânzării]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForOffsettingOfFi 
nancialInstrumentsExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind compensarea instrumentelor 
financiare [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind compensarea instrumentelor financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind compensarea instrumentelor financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]] Descrierea politicii contabile a entității 
privind compensarea instrumentelor financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForOilAndGasAsset 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind activele petroliere și gaziere [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind activele petroliere și gaziere. [Referințe: active petroliere și 
gaziere] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind activele 
petroliere și gaziere. [Referințe: active petroliere și gaziere] Descrierea 
politicii contabile a entității privind activele petroliere și gaziere. 
[Referințe: active petroliere și gaziere]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForProgrammingAs 
setsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind activele de programare informatică 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind activele de programare informatică. [Referințe: active de 
programare informatică] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind activele de programare informatică. [Referințe: active de 
programare informatică] Descrierea politicii contabile a entității privind 
activele de programare informatică. [Referințe: active de programare 
informatică]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForPropertyPlantAn 
dEquipmentExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind imobilizările corporale [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind imobilizările corporale. [Referințe: imobilizări corporale] Intră 
în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare 
la politica contabilă a entității privind imobilizările corporale. [Referințe: 
imobilizări corporale] Descrierea politicii contabile a entității privind 
imobilizările corporale. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForProvisionsExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind provizioanele [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind provizioanele. [Referințe: provizioane] Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind provizioanele. [Referințe: provizioane] 
Descrierea politicii contabile a entității privind provizioanele. [Referințe: 
provizioane]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForReclassificatio 
nOfFinancialInstrument 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind reclasificarea instrumentelor 
financiare [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind reclasificarea instrumentelor financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind reclasificarea instrumentelor financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]] Descrierea politicii contabile a entității 
privind reclasificarea instrumentelor financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForRecognisingDif 
ferenceBetweenFairValueA 
tInitialRecognitionAndA 
mountDeterminedUsing 
ValuationTechniqueExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind recunoașterea în profit sau pierdere 
a diferenței dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul 
tranzacției [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.28 a

documentation Descrierea politicii contabile a entității privind recunoașterea în profit 
sau în pierdere a diferenței dintre valoarea justă la recunoașterea inițială 
și prețul tranzacției pentru a reflecta o modificare a factorilor (inclusiv 
durata) de care ar ține cont participanții pe piață când ar determina 
valoarea activului sau a datoriei. [Referințe: instrumente financiare, clasa 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForRecognitionOfRe 
venue

text block label Descrierea politicii contabile privind recunoașterea veniturilor [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind recunoașterea veniturilor. [Referințe: venituri] Intră în vigoare la 
1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă a entității privind recunoașterea veniturilor. [Referințe: 
venituri] Descrierea politicii contabile a entității privind recunoașterea 
veniturilor. [Referințe: venituri]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForRegulatoryDefer 
ralAccountsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind conturile de amânare aferente 
activităților reglementate [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind conturile de amânare aferente activităților reglementate. 
[Referințe: soldurile conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind conturile de amânare aferente activităților reglementate. 
[Referințe: soldurile conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [member]] Descrierea politicii contabile a entității privind 
conturile de amânare aferente activităților reglementate. [Referințe: 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForReinsuranceEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind reasigurarea [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind reasigurarea. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind reasigurarea. Descrierea politicii contabile a entității privind 
reasigurarea.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForRepairsAndMain 
tenanceExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind reparațiile și întreținerea [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind reparațiile și întreținerea. [Referințe: cheltuieli de reparație și 
întreținere] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind 
reparațiile și întreținerea. [Referințe: cheltuieli de reparație și întreținere] 
Descrierea politicii contabile a entității privind reparațiile și întreținerea. 
[Referințe: cheltuieli de reparație și întreținere]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForRepurchaseAn 
dReverseRepurchaseAgree 
mentsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind acordurile de răscumpărare și 
acordurile reverse repo [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind acordurile de răscumpărare și acordurile reverse repo. Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind acordurile de răscumpărare și 
acordurile reverse repo. Descrierea politicii contabile a entității privind 
acordurile de răscumpărare și acordurile reverse repo.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForResearchAndDe 
velopmentExpenseExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de cercetare și 
dezvoltare [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare. [Referințe: cheltuieli de 
cercetare și dezvoltare] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare. [Referințe: cheltuieli de 
cercetare și dezvoltare] Descrierea politicii contabile a entității privind 
cheltuielile de cercetare și dezvoltare. [Referințe: cheltuieli de cercetare și 
dezvoltare]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForRestrictedCa 
shAndCashEquivalentsEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind numerarul și echivalentele de 
numerar supuse unei restricții [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții. 
[Referințe: numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții] 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind numerarul și 
echivalentele de numerar supuse unei restricții. [Referințe: numerarul și 
echivalentele de numerar supuse unei restricții] Descrierea politicii 
contabile a entității privind numerarul și echivalentele de numerar 
supuse unei restricții. [Referințe: numerarul și echivalentele de numerar 
supuse unei restricții]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForSegmentRepor 
tingExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind raportarea pe segmente [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind raportarea pe segmente. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind raportarea pe segmente. Descrierea politicii contabile a entității 
privind raportarea pe segmente.
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForServiceConcessio 
nArrangementsExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind acordurile de concesiune a 
serviciilor [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind acordurile de concesiune a serviciilor. [Referințe: acorduri de 
concesiune a serviciilor [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a 
entității privind acordurile de concesiune a serviciilor. [Referințe: 
acorduri de concesiune a serviciilor [member]] Descrierea politicii 
contabile a entității privind acordurile de concesiune a serviciilor. 
[Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForSharebasedPay 
mentTransactionsExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu plata pe bază de 
acțiuni [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind tranzacțiile în care entitatea: (a) primește bunuri sau servicii de la 
furnizorul acestora (inclusiv de la un angajat) într-un angajament de 
plată pe bază de acțiuni sau (b) are obligația de a deconta tranzacția cu 
furnizorul într-un angajament de plată pe bază de acțiuni atunci când o 
altă entitate din grup primește respectivele bunuri sau servicii. 
[Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]] Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind tranzacțiile în care entitatea: (a) 
primește bunuri sau servicii de la furnizorul acestora (inclusiv de la un 
angajat) într-un angajament de plată pe bază de acțiuni sau (b) are 
obligația de a deconta tranzacția cu furnizorul într-un angajament de 
plată pe bază de acțiuni atunci când o altă entitate din grup primește 
respectivele bunuri sau servicii. [Referințe: angajamente de plată pe bază 
de acțiuni [member]] Descrierea politicii contabile a entității privind 
tranzacțiile în care entitatea: (a) primește bunuri sau servicii de la 
furnizorul acestora (inclusiv de la un angajat) într-un angajament de 
plată pe bază de acțiuni sau (b) are obligația de a deconta tranzacția cu 
furnizorul într-un angajament de plată pe bază de acțiuni atunci când o 
altă entitate din grup primește respectivele bunuri sau servicii. 
[Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForStrippingCostsEx 
planatory

text block label Descrierea politicii contabile privind costurile de descopertă [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind costurile de îndepărtare a sterilului aferente activității de 
exploatare minieră. Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind costurile 
de îndepărtare a sterilului aferente activității de exploatare minieră. 
Descrierea politicii contabile a entității privind costurile de îndepărtare a 
sterilului aferente activității de exploatare minieră.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForSubsidiariesExpla 
natory

text block label Descrierea politicii contabile privind filialele [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind filialele. [Referințe: filiale [member]] Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a 
entității privind filialele. [Referințe: filiale [member]] Descrierea politicii 
contabile a entității privind filialele. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForTaxesOtherTha 
nIncomeTaxExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind alte impozite decât impozitul pe 
profit [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind alte impozite decât impozitul pe profit. [Referințe: cheltuieli cu 
alte impozite decât impozitul pe profit] Intră în vigoare la 1.1.2023: 
Descrierea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă 
privind alte impozite decât impozitul pe profit. [Referințe: cheltuieli cu 
alte impozite decât impozitul pe profit] Descrierea politicii contabile a 
entității privind alte impozite decât impozitul pe profit. [Referințe: 
cheltuieli cu alte impozite decât impozitul pe profit]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/297  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForTerminationBene 
fits

text block label Descrierea politicii contabile privind compensațiile pentru încetarea 
contractului de muncă [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind compensațiile pentru încetarea contractului de muncă. 
[Referințe: cheltuieli aferente compensațiilor pentru încetarea 
contractului de muncă] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind compensațiile pentru încetarea contractului de muncă. 
[Referințe: cheltuieli aferente compensațiilor pentru încetarea 
contractului de muncă] Descrierea politicii contabile a entității privind 
compensațiile pentru încetarea contractului de muncă. [Referințe: 
cheltuieli aferente compensațiilor pentru încetarea contractului de 
muncă]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForTradeAndOther 
PayablesExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind datoriile comerciale și alte datorii 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind datoriile comerciale și alte datorii. [Referințe: datorii comerciale 
și alte datorii] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor 
semnificative referitoare la politica contabilă a entității privind datoriile 
comerciale și alte datorii. [Referințe: datorii comerciale și alte datorii] 
Descrierea politicii contabile a entității privind datoriile comerciale și 
alte datorii. [Referințe: datorii comerciale și alte datorii]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForTradeAndOther 
ReceivablesExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind creanțele comerciale și alte creanțe 
[text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind creanțele comerciale și alte creanțe. [Referințe: creanțe 
comerciale și alte creanțe] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind creanțele comerciale și alte creanțe. [Referințe: creanțe 
comerciale și alte creanțe] Descrierea politicii contabile a entității privind 
creanțele comerciale și alte creanțe. [Referințe: creanțe comerciale și alte 
creanțe]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForTradingInco 
meAndExpenseExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind veniturile din tranzacționare și 
cheltuielile cu tranzacționarea [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind veniturile din tranzacționare și cheltuielile cu tranzacționarea. 
[Referințe: venituri din tranzacționare (cheltuieli cu tranzacționarea)] 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind veniturile din 
tranzacționare și cheltuielile cu tranzacționarea. [Referințe: venituri din 
tranzacționare (cheltuieli cu tranzacționarea)] Descrierea politicii 
contabile a entității privind veniturile din tranzacționare și cheltuielile cu 
tranzacționarea. [Referințe: venituri din tranzacționare (cheltuieli cu 
tranzacționarea)]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForTransactions 
WithNoncontrollingInter 
estsExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu interese care nu 
controlează [text block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind tranzacțiile cu interese care nu controlează. [Referințe: interese 
care nu controlează] Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea 
informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă a entității 
privind tranzacțiile cu interese care nu controlează. [Referințe: interese 
care nu controlează] Descrierea politicii contabile a entității privind 
tranzacțiile cu interese care nu controlează. [Referințe: interese care nu 
controlează]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForTransactionsWi 
thRelatedPartiesExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu părțile afiliate [text 
block]

Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023

documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 
privind tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]] 
Intră în vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative 
referitoare la politica contabilă a entității privind tranzacțiile cu părțile 
afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]] Descrierea politicii contabile 
a entității privind tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForTreasuryShare 
sExplanatory

text block label Descrierea politicii contabile privind acțiunile de trezorerie [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind acțiunile de trezorerie. [Referințe: acțiuni de trezorerie] Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind acțiunile de trezorerie. [Referințe: 
acțiuni de trezorerie] Descrierea politicii contabile a entității privind 
acțiunile de trezorerie. [Referințe: acțiuni de trezorerie]

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyForWarrantsExplana 
tory

text block label Descrierea politicii contabile privind warrantele [text block] Practică comună: IAS 1.117 b - Data de 
expirare 1.1.2023, practică comună: 
IAS 1.117 - Intră în vigoare la 1.1.2023documentation Data de expirare 1.1.2023: Descrierea politicii contabile a entității 

privind warrantele. Warrantele sunt instrumente financiare care îi 
conferă deținătorului dreptul de a cumpăra acțiuni ordinare. Intră în 
vigoare la 1.1.2023: Descrierea informațiilor semnificative referitoare la 
politica contabilă a entității privind warrantele. Warrantele sunt 
instrumente financiare care îi conferă deținătorului dreptul de a cumpăra 
acțiuni ordinare. Descrierea politicii contabile a entității privind 
warrantele. Warrantele sunt instrumente financiare care îi conferă 
deținătorului dreptul de a cumpăra acțiuni ordinare.

ifrs-full DescriptionOfAccounting 
PolicyToDetermineCompo 
nentsOfCashAndCashEqui 
valents

text block label Descrierea politicii contabile privind determinarea componentelor 
numerarului și a echivalentelor de numerar [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 7.46

documentation Descrierea politicii contabile a entității utilizată pentru determinarea 
componentelor numerarului și echivalentelor de numerar. [Referințe: 
numerar și echivalente de numerar]
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ifrs-full DescriptionOfAcquiree text label Descrierea entității dobândite Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 a

documentation Descrierea întreprinderii sau a întreprinderilor asupra cărora 
dobânditorul obține controlul într-o combinare de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfAcquisitio 
nOfAssetsByAssumingDir 
ectlyRelatedLiabilitiesOr 
ByMeansOfLease

text label Descrierea achiziționării de active prin asumarea datoriilor direct 
aferente sau prin intermediul unui leasing

Exemplu: IAS 7.44 a

documentation Descrierea achiziționării fără numerar a activelor fie prin asumarea 
datoriilor direct aferente, fie prin intermediul unui leasing.

ifrs-full DescriptionOfAcquisitio 
nOfEntityByMeansOfEqui 
tyIssue

text label Descrierea achiziționării unei entități prin intermediul unei emisiuni de 
acțiuni

Exemplu: IAS 7.44 b

documentation Descrierea achiziționării fără numerar a unei entități prin intermediul 
unei emisiuni de acțiuni.

ifrs-full DescriptionOfAgreedAllo 
cationOfDeficitOrSurplu 
sOfMultiemployerOrState 
PlanOnEntitysWithdrawal 
FromPlan

text label Descrierea alocării convenite a unui deficit sau a unui surplus al unui 
plan cu mai mulți angajatori sau al unui plan de stat în momentul 
retragerii din plan a entității

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
c (ii)

documentation Descrierea oricărei alocări convenite a unui deficit sau a unui surplus în 
momentul retragerii entității dintr-un plan de beneficii determinate cu 
mai mulți angajatori sau dintr-un plan de beneficii determinate de stat. 
[Referințe: planuri de beneficii determinate cu mai mulți angajatori 
[member]; planuri de beneficii determinate de stat [member]]

ifrs-full DescriptionOfAgreedAllo 
cationOfDeficitOrSurplu 
sOfMultiemployerOrState 
PlanOnWindupOfPlan

text label Descrierea alocării convenite a unui deficit sau a unui surplus al unui 
plan cu mai mulți angajatori sau al unui plan de stat în momentul 
lichidării planului

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
c (i)

documentation Descrierea oricărei alocări convenite a unui deficit sau a unui surplus în 
momentul lichidării unui plan de beneficii determinate cu mai mulți 
angajatori sau al unui plan de beneficii determinate de stat. [Referințe: 
planuri de beneficii determinate cu mai mulți angajatori [member]; 
planuri de beneficii determinate de stat [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/301  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfAmountsO 
fAssetsLiabilitiesEquityIn 
terestsOrItemsOfConsider 
ationForWhichInitialAc 
countingIsIncomplete

text label Descrierea activelor, datoriilor, participațiilor în capitalurile proprii sau 
elementelor de contravaloare pentru care contabilizarea inițială este 
incompletă

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 a 
(ii)

documentation Descrierea activelor, datoriilor, participațiilor în capitalurile proprii sau 
elementelor de contravaloare pentru care contabilizarea inițială a unei 
combinări de întreprinderi este incompletă. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfAmountsO 
fEntitysOwnFinancialIn 
strumentsIncludedInFair 
ValueOfPlanAssets

X instant, debit label Propriile instrumente financiare ale entității incluse în valoarea justă a 
activelor planului

Prezentarea informațiilor: IAS 19.143

documentation Valoarea justă a propriilor instrumente financiare transferabile ale 
entității care sunt incluse în valoarea justă a activelor planului de 
beneficii determinate. [Referințe: activele planului, la valoarea justă; 
instrumente financiare, clasa [member]; planuri de beneficii determinate 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfAmountsO 
fOtherAssetsUsedByEnti 
tyIncludedInFairValueOf 
PlanAssets

X instant, debit label Alte active utilizate de entitate incluse în valoarea justă a activelor 
planului

Prezentarea informațiilor: IAS 19.143

documentation Valoarea justă a altor active utilizate de entitate care sunt incluse în 
valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: 
activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfAmountsOf 
PropertyOccupiedByEnti 
tyIncludedInFairValueOf 
PlanAssets

X instant, debit label Bunuri imobile ocupate de entitate incluse în valoarea justă a activelor 
planului

Prezentarea informațiilor: IAS 19.143

documentation Valoarea justă a bunurilor imobile ocupate de entitate care sunt incluse 
în valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: 
activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfAnyOther 
EntitysResponsibilitiesFor 
GovernanceOfPlan

text label Descrierea tuturor celorlalte responsabilități ale entității pentru 
guvernanța planului

Prezentarea informațiilor: IAS 19.139 
a (iii)

documentation Descrierea responsabilităților entității pentru guvernanța unui plan de 
beneficii determinate pe care entitatea nu le descrie separat, de exemplu, 
responsabilitățile administratorilor sau membrilor consiliilor de 
administrație a planului. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfAnyRetire 
mentBenefitPlanTermina 
tionTerms

text label Descrierea condițiilor în care un plan de pensii își poate înceta activitatea Prezentarea informațiilor: IAS 26.36 f

documentation Descrierea condițiilor în care un plan de pensii își poate înceta activitatea.

ifrs-full DescriptionOfApproachU 
sedToDetermineDiscoun 
tRates

text label Descrierea abordării utilizate pentru determinarea ratelor de actualizare Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 c (iii)

documentation Descrierea abordării utilizate pentru determinarea ratelor de actualizare 
atunci când se aplică IFRS 17.

ifrs-full DescriptionOfApproachU 
sedToDetermineInvest 
mentComponents

text label Descrierea abordării utilizate pentru determinarea componentelor de 
investiții

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 c (iv)

documentation Descrierea abordării utilizate pentru determinarea componentelor de 
investiții atunci când se aplică IFRS 17. Componentele de investiții sunt 
sumele pe care o entitate trebuie să le ramburseze în temeiul unui 
contract de asigurare unui deținător al poliței de asigurare în toate 
circumstanțele, indiferent dacă se produce un eveniment asigurat.
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ifrs-full DescriptionOfApproachU 
sedToDetermineRelative 
WeightingOfBenefitsProvi 
dedByInsuranceCovera 
geAndInvestmentrelated 
ServiceInsuranceContracts 
WithDirectParticipation 
Features

text label Descrierea abordării utilizate pentru a determina ponderea relativă a 
beneficiilor furnizate de acoperirea asigurării și de serviciul legat de 
investiții, contracte de asigurare cu caracteristici de participare directă

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 c (v)

documentation Descrierea abordării utilizate pentru a determina ponderea relativă a 
beneficiilor furnizate de acoperirea asigurării și de serviciul legat de 
investiții pentru contractele de asigurare cu caracteristici de participare 
directă. [Referințe: descrierea componenței elementelor suport pentru 
contractele cu caracteristici de participare directă]

ifrs-full DescriptionOfApproachU 
sedToDetermineRelative 
WeightingOfBenefitsProvi 
dedByInsuranceCovera 
geAndInvestmentreturn 
ServiceInsuranceContracts 
WithoutDirectParticipa 
tionFeatures

text label Descrierea abordării utilizate pentru a determina ponderea relativă a 
beneficiilor furnizate de acoperirea asigurării și de serviciul legat de 
randamentul investițiilor, contracte de asigurare fără caracteristici de 
participare directă

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 c (v)

documentation Descrierea abordării utilizate pentru a determina ponderea relativă a 
beneficiilor furnizate de acoperirea asigurării și de serviciul legat de 
randamentul investițiilor pentru contractele de asigurare fără 
caracteristici de participare directă. Contractele de asigurare fără 
caracteristici de participare directă sunt contractele de asigurare care nu 
sunt contracte de asigurare cu caracteristici de participare directă. 
[Referințe: descrierea componenței elementelor suport pentru 
contractele cu caracteristici de participare directă]

ifrs-full DescriptionOfApproachU 
sedToDetermineRiskAd 
justmentForNonfinancial 
Risk

text label Descrierea abordării utilizate pentru determinarea ajustării de risc 
pentru riscul nefinanciar

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 c (ii)

documentation Descrierea abordării utilizate pentru determinarea ajustării de risc 
pentru riscul nefinanciar, inclusiv dacă modificările ajustării de risc 
pentru riscul nefinanciar sunt împărțite într-o componentă de servicii de 
asigurare și o componentă de finanțare legată de asigurare sau sunt 
prezentate integral în rezultatul serviciului de asigurare. [Referințe: 
ajustarea de risc pentru riscul nefinanciar [member]]
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ifrs-full DescriptionOfApproachU 
sedToDistinguishChangesI 
nEstimatesOfFutureCash 
FlowsArisingFromExerci 
seOfDiscretionFromO 
therChangesContractsWi 
thoutDirectParticipation 
Features

text label Descrierea abordării utilizate pentru a face distincția între modificările 
estimărilor fluxurilor de trezorerie viitoare care rezultă din exercitarea 
puterii discreționare și alte modificări, contracte fără caracteristici de 
participare directă

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 c (i)

documentation Descrierea abordării utilizate pentru a face distincția între modificările 
estimărilor fluxurilor de trezorerie viitoare care rezultă din exercitarea 
puterii discreționare și alte modificări ale estimărilor fluxurilor de 
trezorerie viitoare pentru contractele fără caracteristici de participare 
directă. Contractele de asigurare fără caracteristici de participare directă 
sunt contractele de asigurare care nu sunt contracte de asigurare cu 
caracteristici de participare directă. [Referințe: descrierea componenței 
elementelor suport pentru contractele cu caracteristici de participare 
directă]

ifrs-full DescriptionOfArrange 
mentForContingentConsi 
derationArrangementsAn 
dIndemnificationAssets

text label Descrierea angajamentelor privind contravaloarea contingentă și a 
angajamentelor privind activele de compensație

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
g (ii)

documentation Descrierea angajamentelor privind contravaloarea contingentă și a 
angajamentelor privind activele de compensație.

ifrs-full DescriptionOfAssetliabili 
tyMatchingStrategiesUsed 
ByPlanOrEntityToMana 
geRisk

text label Descrierea strategiilor de corespondență între activ și datorie pe care 
planul sau entitatea le utilizează pentru gestionarea riscurilor

Prezentarea informațiilor: IAS 19.146

documentation Descrierea strategiilor de corespondență între activ și datorie, printre 
care și anuitățile sau alte tehnici, cum ar fi swap-urile pe longevitate, pe 
care planul de beneficii determinate sau entitatea le utilizează pentru 
gestionarea riscurilor. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfBasesOfFi 
nancialStatementsThatHa 
veBeenRestatedForChange 
sInGeneralPurchasingPo 
werOfFunctionalCurrency

text label Descrierea bazelor pe care se întemeiază situațiile financiare care au fost 
retratate pentru a reflecta modificarea puterii generale de cumpărare a 
monedei funcționale

Prezentarea informațiilor: IAS 29.39 b

documentation O descriere din care să reiasă dacă situațiile financiare care au fost 
retratate pentru a reflecta modificarea puterii generale de cumpărare a 
monedei funcționale au la bază modelul costului istoric sau modelul 
costului curent pentru raportarea în cazul economiilor 
hiperinflaționiste. [Referințe: modelul costului [member]]

ifrs-full DescriptionOfBasisForDe 
signatingFinancialAssets 
ForOverlayApproach

text label Descrierea bazei de desemnare a activelor financiare pentru abordarea 
stratificată

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L c

documentation Descrierea bazei de desemnare a activelor financiare pentru abordarea 
stratificată.

ifrs-full DescriptionOfBasisForDe 
terminingAmountOfPay 
mentForContingentConsi 
derationArrangementsAn 
dIndemnificationAssets

text label Descrierea bazei de determinare a valorii plății pentru angajamentele 
privind contravaloarea contingentă și activele de compensație

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
g (ii)

documentation Descrierea bazei de determinare a valorii plății pentru angajamentele 
privind contravaloarea contingentă și activele de compensație.

ifrs-full DescriptionOfBasisForDe 
terminingFinancialAssetsE 
ligibleForRedesignationAt 
DateOfInitialApplicationO 
fIFRS17

text label Descrierea bazei de determinare a activelor financiare eligibile pentru 
redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32 a

documentation Descrierea bazei de determinare a activelor financiare eligibile pentru 
redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 17. Un activ financiar este 
eligibil numai dacă activul financiar nu este deținut în legătură cu o 
activitate care nu are legătură cu contractele care intră sub incidența IFRS 
17.
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ifrs-full DescriptionOfBasisOfAc 
countingForTransactions 
BetweenReportableSeg 
ments

text label Descrierea bazei de contabilizare pentru tranzacțiile între segmente 
raportabile

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.27 a

documentation Descrierea bazei de contabilizare pentru tranzacțiile între segmentele 
raportabile ale entității. [Referințe: segmente raportabile [member]]

ifrs-full DescriptionOfBasisOfIn 
putsAndAssumptionsAn 
dEstimationTechniquesU 
sedToDetermineWhether 
CreditRiskOfFinancialIn 
strumentsHaveIncreased 
SignificantlySinceInitialRe 
cognition

text label Descrierea bazei datelor de intrare și a ipotezelor, precum și a tehnicilor 
de estimare utilizate pentru a determina dacă riscul de credit al 
instrumentelor financiare a crescut semnificativ după recunoașterea 
inițială

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35G 
a (ii)

documentation Descrierea bazei datelor de intrare și a ipotezelor, precum și a tehnicilor 
de estimare utilizate pentru a determina dacă riscul de credit al 
instrumentelor financiare a crescut semnificativ după recunoașterea 
inițială.

ifrs-full DescriptionOfBasisOfIn 
putsAndAssumptionsAn 
dEstimationTechniquesU 
sedToDetermineWhether 
FinancialAssetIsCreditim 
pairedFinancialAsset

text label Descrierea bazei datelor de intrare și a ipotezelor, precum și a tehnicilor 
de estimare utilizate pentru a determina dacă un activ financiar este un 
activ financiar depreciat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35G 
a (iii)

documentation Descrierea bazei datelor de intrare și a ipotezelor, precum și a tehnicilor 
de estimare utilizate pentru a determina dacă un activ financiar este un 
activ financiar depreciat.

ifrs-full DescriptionOfBasisOfIn 
putsAndAssumptionsAn 
dEstimationTechniquesU 
sedToMeasure12monthAn 
dLifetimeExpectedCredi 
tLosses

text label Descrierea bazei datelor de intrare și a ipotezelor, precum și a tehnicilor 
de estimare utilizate pentru a evalua pierderile din credit preconizate pe 
12 luni și pe durata de viață

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35G 
a (i)

documentation Descrierea bazei datelor de intrare și a ipotezelor, precum și a tehnicilor 
de estimare utilizate pentru a evalua pierderile din credit preconizate pe 
12 luni și pe durata de viață.
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ifrs-full DescriptionOfBasisOfPre 
parationOfSummarisedFi 
nancialInformationOfAs 
sociate

text label Descrierea bazei de întocmire a informațiilor financiare rezumate ale 
unei entități asociate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B15

documentation Descrierea bazei de întocmire a informațiilor financiare rezumate ale 
unei entități asociate. [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full DescriptionOfBasisOfPre 
parationOfSummarisedFi 
nancialInformationOfJoint 
Venture

text label Descrierea bazei de întocmire a informațiilor financiare rezumate ale 
unei asocieri în participație

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B15

documentation Descrierea bazei de întocmire a informațiilor financiare rezumate ale 
unei asocieri în participație. [Referințe: asocieri în participație 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfBasisOfVa 
luationOfAssetsAvailable 
ForBenefits

text label Descrierea bazei de evaluare a activelor disponibile pentru beneficii Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 a 
(ii)

documentation Descrierea bazei de evaluare a activelor disponibile pentru beneficii în 
planurile de pensii.

ifrs-full DescriptionOfBasisOn 
WhichRegulatoryDeferra 
lAccountBalancesAreRe 
cognisedAndDerecognise 
dAndHowTheyAreMeasur 
edInitiallyAndSubse 
quently

text label Descrierea bazei de recunoaștere și derecunoaștere a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate și a modului în 
care acestea sunt evaluate inițial și ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.32

documentation Descrierea bazei de recunoaștere și derecunoaștere a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate și a modului în 
care acestea sunt evaluate inițial și ulterior, inclusiv a modului în care 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate sunt 
evaluate din punctul de vedere al recuperabilității și a modului în care 
este alocată orice pierdere din depreciere. [Referințe: soldurile conturilor 
de amânare aferente activităților reglementate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfBasisOn 
WhichUnitsRecoverable 
AmountHasBeenDeter 
mined

text label Descrierea bazei de determinare a valorii recuperabile a unității Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
c

documentation Descrierea bazei conform căreia a fost determinată valoarea recuperabilă 
a unității (grupului de unități) generatoare de numerar (și anume, 
valoarea de utilizare sau valoarea justă minus costurile asociate cedării). 
[Referințe: unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full DescriptionOfBasisUsedTo 
DetermineSurplusOrDefi 
citOfMultiemployerPlan

text label Descrierea bazei utilizate pentru determinarea surplusului sau deficitului 
unui plan cu mai mulți angajatori sau al unui plan de stat

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
d (iv)

documentation Descrierea bazei utilizate pentru determinarea unui surplus sau a unui 
deficit al unui plan cu mai mulți angajatori sau al unui plan de stat care 
poate afecta valoarea contribuțiilor viitoare. [Referințe: planuri de 
beneficii determinate cu mai mulți angajatori [member]; planuri de 
beneficii determinate de stat [member]]

ifrs-full DescriptionOfBasisUsedTo 
PrepareComparativeInfor 
mationThatDoesNotCom 
plyWithIFRS7AndIFRS9

text label Descrierea bazei utilizate pentru pregătirea informațiilor comparative 
care nu sunt conforme cu IFRS 7 și cu IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.E2 b

documentation Descrierea bazei utilizate pentru pregătirea informațiilor comparative 
care nu sunt conforme cu IFRS 7 și cu IFRS 9.

ifrs-full DescriptionOfBiologica 
lAssets

text label Descrierea activelor biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.41

documentation Descrierea activelor biologice. [Referințe: active biologice]

ifrs-full DescriptionOfBiologica 
lAssetsPreviouslyMeasure 
dAtCost

text label Descrierea activelor biologice evaluate anterior la cost Prezentarea informațiilor: IAS 41.56 a

documentation Descrierea activelor biologice evaluate anterior la cost minus orice 
amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate care pot fi 
evaluate în mod fiabil la valoarea justă în cursul perioadei curente. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; la cost [member]; active biologice; 
pierdere din depreciere]
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ifrs-full DescriptionOfBiologica 
lAssetsWhereFairValueIn 
formationIsUnreliable

text label Descrierea activelor biologice în cazul în care informațiile privind 
valoarea justă nu sunt fiabile

Prezentarea informațiilor: IAS 41.54 a

documentation O descriere a activelor biologice în cazul în care informațiile privind 
valoarea justă nu sunt fiabile și entitatea le evaluează la cost minus orice 
amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate. 
[Referințe: active biologice; pierdere din depreciere]

ifrs-full DescriptionOfCashgenera 
tingUnit

text label Descrierea unității generatoare de numerar Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
d (i)

documentation Descrierea unității generatoare de numerar (de exemplu, dacă este o linie 
de producție, o uzină, o activitate a întreprinderii, o zonă geografică sau 
un segment raportabil astfel cum este definit în IFRS 8). [Referințe: 
unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full DescriptionOfChangeInVa 
luationTechniqueUsedIn 
FairValueMeasurementAs 
sets

text label Descrierea modificării tehnicii de evaluare utilizate în evaluarea valorii 
juste, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea modificării tehnicii de evaluare (de exemplu, schimbarea 
abordării bazate pe piață cu abordarea pe bază de venit sau utilizarea 
unei tehnici de evaluare suplimentare) pentru evaluarea la valoarea justă 
a activelor. [Referințe: abordarea bazată pe venit [member]; abordarea 
bazată pe piață [member]]

ifrs-full DescriptionOfChangeInVa 
luationTechniqueUsedIn 
FairValueMeasurementEnti 
tysOwnEquityInstruments

text label Descrierea modificării tehnicii de evaluare utilizate în evaluarea valorii 
juste, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea modificării tehnicii de evaluare (de exemplu, schimbarea 
abordării bazate pe piață cu abordarea pe bază de venit sau utilizarea 
unei tehnici de evaluare suplimentare) pentru evaluarea la valoarea justă 
a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]; 
abordarea bazată pe venit [member]; abordarea bazată pe piață 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfChangeInVa 
luationTechniqueUsedIn 
FairValueMeasurementLi 
abilities

text label Descrierea modificării tehnicii de evaluare utilizate în evaluarea valorii 
juste, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea modificării tehnicii de evaluare (de exemplu, schimbarea 
abordării bazate pe piață cu abordarea pe bază de venit sau utilizarea 
unei tehnici de evaluare suplimentare) pentru evaluarea la valoarea justă 
a datoriilor. [Referințe: abordarea bazată pe venit [member]; abordarea 
bazată pe piață [member]]

ifrs-full DescriptionOfChangeInVa 
luationTechniqueUsedTo 
MeasureFairValueLessCost 
sOfDisposal

text label Descrierea modificării tehnicii de evaluare utilizate în evaluarea valorii 
juste minus costurile asociate cedării

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 f 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e (iiB)

documentation Descrierea modificării tehnicii de evaluare utilizate în evaluarea valorii 
juste minus costurile asociate cedării. [Referințe: tehnici de evaluare 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfChangeOfIn 
vestmentEntityStatus

text label Descrierea schimbării statutului de entitate de investiții Prezentarea informațiilor: IFRS 12.9B

documentation Descrierea schimbării statutului de entitate de investiții. [Referințe: 
prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text block]]

ifrs-full DescriptionOfChangesI 
nEntitysObjectivesPolicie 
sAndProcessesForMana 
gingCapitalAndWhatEnti 
tyManagesAsCapital

text label Descrierea modificărilor survenite în obiectivele, politicile și procedurile 
de administrare a capitalului ale entității și a ceea ce entitatea 
administrează drept capital

Prezentarea informațiilor: IAS 1.135 c

documentation Descrierea modificărilor survenite în obiectivele, politicile și procedurile 
de administrare a capitalului ale entității și a ceea ce entitatea 
administrează drept capital.
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ifrs-full DescriptionOfChangesI 
nEstimationTechniquesOr 
SignificantAssumptions 
MadeWhenApplyingIm 
pairmentRequirementsAn 
dReasonsForThoseChan 
ges

text label Descrierea modificărilor tehnicilor de estimare sau ale ipotezelor 
semnificative efectuate la aplicarea cerințelor privind deprecierea și a 
motivelor acestor modificări

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35G 
c

documentation Descrierea modificărilor tehnicilor de estimare sau ale ipotezelor 
semnificative efectuate la aplicarea cerințelor privind deprecierea și a 
motivelor acestor modificări.

ifrs-full DescriptionOfChangesI 
nExposuresToRisksThatAr 
iseFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS17AndHow 
TheyArise

text label Descrierea modificărilor expunerilor la riscurile care decurg din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 și a modului în care apar 
acestea

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124 c

documentation Descrierea oricăror modificări ale expunerilor la riscurile care decurg din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 și a modului în care apar 
acestea.

ifrs-full DescriptionOfChangesIn 
MethodsAndAssumption 
sUsedInPreparingSensitivi 
tyAnalysisForActuarialAs 
sumptions

text label Descrierea modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea 
analizei de sensibilitate pentru ipotezele actuariale

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145 
c

documentation Descrierea modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea 
analizei de sensibilitate pentru ipotezele actuariale semnificative. 
[Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full DescriptionOfChangesIn 
MethodsAndAssumption 
sUsedInPreparingSensitivi 
tyAnalysisToChangesInRis 
kExposuresThatAriseFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17

text label Descrierea modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea 
analizei de sensibilitate la modificările variabilelor de risc care decurg din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 c

documentation Descrierea modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea 
analizei de sensibilitate la modificările variabilelor de risc care decurg din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/312 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfChangesIn 
MethodsUsedToMeasure 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17AndProcessesFor 
EstimatingInputsToThose 
Methods

text label Descrierea modificărilor metodelor utilizate pentru evaluarea 
contractelor care intră sub incidența IFRS 17 și a proceselor de estimare a 
datelor de intrare ale acestor metode

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 b

documentation Descrierea oricăror modificări ale metodelor utilizate pentru evaluarea 
contractelor care intră sub incidența IFRS 17 și a proceselor de estimare a 
datelor de intrare ale acestor metode.

ifrs-full DescriptionOfChangesIn 
MethodsUsedToMeasureR 
isksThatAriseFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

text label Descrierea modificărilor metodelor utilizate pentru evaluarea riscurilor 
care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124 c

documentation Descrierea oricăror modificări ale metodelor utilizate pentru evaluarea 
riscurilor care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DescriptionOfChangesI 
nObjectivesPoliciesAnd 
ProcessesForManagin 
gRisksThatAriseFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

text label Descrierea modificărilor obiectivelor, politicilor și proceselor de 
gestionare a riscurilor care decurg din contractele care intră sub 
incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124 c

documentation Descrierea oricăror modificări ale obiectivelor, politicilor și proceselor 
entității în materie de gestionare a riscurilor care decurg din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DescriptionOfChangesIn 
PlanToSellNoncurrentAsse 
tOrDisposalGroupHeldFor 
Sale

text label Descrierea modificărilor planului de vânzare a activului imobilizat sau a 
grupului destinat cedării deținut în vederea vânzării

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.42

documentation Descrierea faptelor și a circumstanțelor care au condus la decizia de a 
modifica planul de vânzare a activelor imobilizate sau a grupurilor 
destinate cedării. [Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate 
cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate 
cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]
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ifrs-full DescriptionOfChangesIn 
ServiceConcessionArrange 
ment

text label Descrierea modificărilor survenite în acordul de concesiune a serviciilor Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 d

documentation Descrierea modificărilor survenite într-un acord de concesiune a 
serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]]

ifrs-full DescriptionOfChange 
sToEntitysRiskManage 
mentStrategyArisingFro 
mEntitysExposureToFinan 
cialInstrumentsSubject 
ToInterestRateBenchmark 
ReformExplanatory

text block label Descrierea modificărilor aduse strategiei entității de gestionare a riscului 
care decurg din expunerea entității la instrumente financiare care fac 
obiectul reformei indicelui de referință al ratei dobânzii [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J c

documentation Descrierea modificărilor aduse strategiei entității de gestionare a riscului 
care decurg din expunerea entității la instrumente financiare care fac 
obiectul reformei indicelui de referință al ratei dobânzii.

ifrs-full DescriptionOfCollateral 
HeldAndOtherCreditEn 
hancementsFinancialAs 
setsThatAreIndividuallyDe 
terminedToBeImpaired

text label Descrierea garanțiilor reale deținute și a altor ameliorări ale condițiilor de 
credit, active financiare care sunt individual determinate ca fiind 
depreciate

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG29 c

documentation Descrierea naturii garanțiilor reale disponibile și a altor ameliorări ale 
condițiilor de credit obținute pentru activele financiare care sunt 
individual determinate ca fiind depreciate. [Referințe: active financiare]

ifrs-full DescriptionOfCollateral 
HeldAsSecurityAndOther 
CreditEnhancements

text label Descrierea garanțiilor reale deținute și a altor ameliorări ale condițiilor de 
credit și a efectului financiar al acestora raportat la valoarea care 
reprezintă cel mai bine expunerea maximă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 b

documentation Descrierea garanțiilor reale deținute și a altor ameliorări ale condițiilor de 
credit și a efectului financiar al acestora (de exemplu, o cuantificare a 
măsurii în care garanțiile reale și alte ameliorări ale condițiilor de credit 
reduc riscul de credit) raportat la valoarea care reprezintă cel mai bine 
expunerea maximă la riscul de credit. [Referințe: risc de credit [member]; 
expunerea maximă la riscul de credit]
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ifrs-full DescriptionOfCollateral 
HeldAsSecurityAndOther 
CreditEnhancements2014

text label Descrierea garanțiilor reale deținute și a altor ameliorări ale condițiilor de 
credit

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35K 
b

documentation Descrierea garanțiilor reale deținute și a altor ameliorări ale condițiilor de 
credit raportat la valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea 
maximă la riscul de credit. Aceasta include o descriere a naturii și a 
calității garanțiilor reale deținute, o explicație a oricărei modificări 
semnificative a calității garanțiilor reale respective sau a oricărei 
ameliorări a condițiilor de credit și informații referitoare la instrumentele 
financiare pentru care entitatea nu a recunoscut o ajustare pentru 
pierdere din cauza garanțiilor reale. [Referințe: risc de credit [member]; 
expunerea maximă la riscul de credit]

ifrs-full DescriptionOfCollateral 
HeldAsSecurityAndOther 
CreditEnhancementsAnd 
TheirFinancialEffectInRe 
spectOfAmountThatBes 
tRepresentsMaximumEx 
posureFinancialInstru 
mentsToWhichImpairmen 
tRequirementsInIFRS9Are 
NotApplied

text label Descrierea garanțiilor reale deținute și a altor ameliorări ale condițiilor de 
credit și a efectului financiar al acestora raportat la valoarea care 
reprezintă cel mai bine expunerea maximă, instrumentele financiare 
cărora nu li se aplică cerințele privind deprecierea prevăzute în IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.36 b

documentation Descrierea garanțiilor reale deținute și a altor ameliorări ale condițiilor de 
credit și a efectului financiar al acestora (de exemplu, o cuantificare a 
măsurii în care garanțiile reale și alte ameliorări ale condițiilor de credit 
reduc riscul de credit) raportat la valoarea care reprezintă cel mai bine 
expunerea maximă la riscul de credit a instrumentelor financiare cărora 
nu li se aplică cerințele privind deprecierea prevăzute în IFRS 9. 
[Referințe: risc de credit [member]; expunerea maximă la riscul de credit]

ifrs-full DescriptionOfCollateral 
PermittedToSellOrRepl 
edgeInAbsenceOfDefault 
ByOwnerOfCollateral

text label Descrierea termenelor și condițiilor asociate cu utilizarea garanțiilor 
reale ale entității care pot fi vândute sau regajate în absența nerespectării 
obligațiilor de către proprietarul garanției reale

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.15 c

documentation Descrierea termenelor și condițiilor asociate cu utilizarea garanțiilor 
reale ale entității care pot fi vândute sau regajate în absența nerespectării 
obligațiilor de către proprietarul garanției reale.
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ifrs-full DescriptionOfComparison 
BetweenAssetsAndLiabili 
tiesRecognisedInRelation 
ToStructuredEntitiesAnd 
MaximumExposureToLoss 
FromInterestsInStructure 
dEntities

text label Descrierea comparației între activele și datoriile recunoscute în raport cu 
entitățile structurate și expunerea maximă la pierderi datorate intereselor 
deținute în entități structurate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.29 
d

documentation Descrierea comparației între valoarea contabilă a activelor și a datoriilor 
entității în raport cu interesele acesteia în entități structurate și 
expunerea maximă a entității la pierderi datorate acelor entități. 
[Referințe: valoare contabilă [member]; entități structurate 
neconsolidate [member]; expunerea maximă la pierderi datorate 
intereselor deținute în entități structurate]

ifrs-full DescriptionOfCompliance 
WithIFRSsIfAppliedForIn 
terimFinancialReport

text label Descrierea conformității cu IFRS-urile dacă se aplică pentru raportul 
financiar interimar

Prezentarea informațiilor: IAS 34.19

documentation Descrierea conformității raportului financiar interimar al entității cu 
IFRS-urile. [Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full DescriptionOfCompositio 
nOfUnderlyingItemsFor 
ContractsWithDirectParti 
cipationFeatures

text label Descrierea componenței elementelor suport pentru contractele cu 
caracteristici de participare directă

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.111

documentation Descrierea componenței elementelor suport pentru contractele cu 
caracteristici de participare directă. Contractele de asigurare cu 
participare directă sunt contracte de asigurare în care, la începerea 
contractului: (a) clauzele contractuale specifică faptul că deținătorul 
poliței de asigurare participă la o parte dintr-un portofoliu de elemente 
suport identificate în mod clar; (b) entitatea se așteaptă să plătească 
deținătorului poliței o sumă egală cu o parte substanțială din 
randamentul elementelor suport la valoarea justă și (c) entitatea se 
așteaptă ca o proporție substanțială din orice modificare a sumelor care 
trebuie plătite deținătorului poliței să varieze în funcție de modificarea 
valorii juste a elementelor suport. Elementele suport sunt elementele 
care determină unele dintre sumele plătibile unui deținător de poliță.
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ifrs-full DescriptionOfConcentra 
tionsOfInsuranceRisk

text label Descrierea concentrărilor de risc de asigurare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 c (ii)

documentation Descrierea concentrărilor de risc de asigurare, inclusiv o descriere a 
modului în care conducerea a determinat concentrările și o descriere a 
caracteristicilor comune care identifică fiecare concentrare (de exemplu 
tipul de eveniment asigurat, aria geografică sau moneda).

ifrs-full DescriptionOfConclusion 
WhyTransactionPriceWas 
NotBestEvidenceOfFairVa 
lue

text label Descrierea motivului pentru care s-a decis că prețul tranzacției nu este 
cea mai bună dovadă a valorii juste

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.28 c

documentation Descrierea motivului pentru care entitatea a decis că prețul tranzacției nu 
este cea mai bună dovadă a valorii juste, inclusiv o descriere a dovezii 
prin care se probează valoarea justă.

ifrs-full DescriptionOfContractua 
lAgreementOrStatedPolicy 
ForChargingNetDefinedBe 
nefitCost

text label Descrierea înțelegerii contractuale sau a politicii declarate pentru 
facturarea costului net privind beneficiul determinat

Prezentarea informațiilor: IAS 19.149 
a

documentation Descrierea înțelegerii contractuale sau a politicii declarate pentru 
facturarea costului net privind beneficiul determinat sau a faptului că nu 
există o astfel de politică, pentru o entitate care participă la un plan de 
beneficii determinate care repartizează riscurile între entitățile aflate sub 
control comun. [Referințe: planuri de beneficii determinate care 
repartizează riscurile între entitățile aflate sub control comun [member]]

ifrs-full DescriptionOfConversio 
nOfDebtToEquity

text label Descrierea convertirii datoriilor în capitaluri proprii Exemplu: IAS 7.44 c

documentation Descrierea convertirii fără numerar a datoriilor în capitaluri proprii.
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ifrs-full DescriptionOfCriteriaSatis 
fiedWhenUsingPremiu 
mAllocationApproach

text label Descrierea criteriilor îndeplinite atunci când se utilizează metoda 
repartizării primelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.97 a

documentation Descrierea criteriilor de la punctele 53 și 69 din IFRS 17 care au fost 
îndeplinite atunci când o entitate utilizează metoda repartizării primelor. 
Metoda repartizării primelor este o abordare, descrisă la punctele 53-59 
din IFRS 17, care simplifică evaluarea datoriei pentru perioada de 
acoperire rămasă aferente unui grup de contracte de asigurare.

ifrs-full DescriptionOfCriteriaUsed 
ToDistinguishInvestment 
PropertyFromOwneroccu 
piedPropertyAndFromPro 
pertyHeldSaleInOrdinary 
CourseOfBusiness

text label Descrierea criteriilor folosite pentru a deosebi investițiile imobiliare de 
proprietățile imobiliare utilizate de posesor și de proprietățile imobiliare 
deținute pentru vânzare în cursul activității uzuale

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 c

documentation Descrierea criteriilor folosite pentru a deosebi investițiile imobiliare de 
proprietățile imobiliare utilizate de posesor și de proprietățile imobiliare 
deținute pentru vânzare în cursul activității uzuale, atunci când este 
dificilă clasificarea proprietății ca investiție imobiliară. [Referințe: 
investiții imobiliare]

ifrs-full DescriptionOfCrossrefer 
enceToDisclosuresAbou 
tActivitiesSubjectToRateR 
egulation

text label Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
activitățile cu tarife reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.31

documentation Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
activitățile cu tarife reglementate.

ifrs-full DescriptionOfCrossrefer 
enceToDisclosuresAbout 
CreditRiskPresentedOutsi 
deFinancialStatements

text label Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
riscul de credit făcute în afara situațiilor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35C

documentation Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
riscul de credit făcute în afara situațiilor financiare.
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ifrs-full DescriptionOfCrossrefer 
enceToDisclosuresAboutH 
edgeAccountingPresente 
dOutsideFinancialState 
ments

text label Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor făcute în afara situațiilor 
financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.21B

documentation Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor făcute în afara situațiilor 
financiare.

ifrs-full DescriptionOfCrossrefer 
enceToDisclosuresAbou 
tLeases

text label Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
contractele de leasing

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.52

documentation Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
contractele de leasing.

ifrs-full DescriptionOfCrossrefer 
enceToDisclosuresAbout 
NatureAndExtentOfRisk 
sArisingFromFinancialIn 
struments

text label Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
natura și amploarea riscurilor care decurg din instrumentele financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B6

documentation Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
natura și amploarea riscurilor care decurg din instrumentele financiare. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DescriptionOfCrossrefer 
enceToDisclosuresAbout 
PlansThatShareRisksBet 
weenEntitiesUnderCom 
monControlInAnother 
GroupEntitysFinan 
cialStatements

text label Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
planurile care repartizează riscurile între entitățile aflate sub control 
comun din situațiile financiare ale unei alte entități din grup

Prezentarea informațiilor: IAS 19.150

documentation Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor privind 
planurile de beneficii determinate care repartizează riscurile între 
entitățile aflate sub control comun din situațiile financiare ale unei alte 
entități din grup. [Referințe: planuri de beneficii determinate care 
repartizează riscurile între entitățile aflate sub control comun [member]]

ifrs-full DescriptionOfCrossrefer 
enceToDisclosuresPresente 
dOutsideInterimFinan 
cialStatements

text label Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor făcute în 
afara situațiilor financiare interimare

Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A

documentation Descrierea trimiterilor încrucișate la prezentările informațiilor făcute în 
afara situațiilor financiare interimare.
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ifrs-full DescriptionOfCurrencyIn 
WhichSupplementaryIn 
formationIsDisplayed

text label Descrierea monedei în care sunt prezentate informațiile suplimentare Prezentarea informațiilor: IAS 21.57 b

documentation Descrierea monedei în care sunt prezentate informațiile suplimentare ale 
entității.

ifrs-full DescriptionOfCurrentAnd 
FormerWayOfAggregatin 
gAssets

text label Descrierea modalității trecute și prezente de agregare a activelor Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
d (iii)

documentation Descrierea modalității trecute și prezente de agregare a activelor pentru 
unitățile generatoare de numerar în cazul în care agregarea activelor 
pentru identificarea unității generatoare de numerar s-a modificat de la 
ultima estimare a valorii recuperabile a unității generatoare de numerar 
(dacă există). [Referințe: unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full DescriptionOfCurrent 
CommitmentsOrIntention 
sToProvideSupportToSub 
sidiary

text label Descrierea angajamentelor sau a intențiilor curente de a furniza sprijin 
unei filiale

Prezentarea informațiilor: IFRS 
12.19D b

documentation Descrierea angajamentelor sau a intențiilor curente de a furniza sprijin 
unei filiale. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full DescriptionOfDetailsOf 
BreachesWhichPermitte 
dLenderToDemandAcceler 
atedRepaymentDuringPer 
iodOfPrincipalInterestSin 
kingFundOrRedemption 
TermsOfLoansPayable

text label Descrierea detaliilor referitoare la încălcările care au permis creditorului 
să solicite rambursarea accelerată în cursul perioadei a principalului, a 
dobânzii, a fondului de amortizare sau a termenilor de rambursare ai 
împrumuturilor de plată

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.19

documentation Descrierea detaliilor referitoare la încălcările din cursul perioadei care au 
vizat principalul, dobânda, fondul de amortizare sau termenii de 
rambursare ai împrumuturilor de plată care au permis creditorului să 
solicite rambursarea accelerată.
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ifrs-full DescriptionOfDetailsOfDe 
faultsDuringPeriodOfPrin 
cipalInterestSinkingFun 
dOrRedemptionTermsO 
fLoansPayable

text label Descrierea detaliilor privind neîndeplinirile obligațiilor din cursul 
perioadei care au vizat principalul, dobânda, fondul de amortizare sau 
termenii de rambursare ai împrumuturilor de plată

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.18 a

documentation Descrierea detaliilor privind neîndeplinirile obligațiilor din cursul 
perioadei care au vizat principalul, dobânda, fondul de amortizare sau 
termenii de rambursare ai împrumuturilor de plată.

ifrs-full DescriptionOfDifficulties 
StructuredEntityExperien 
cedInFinancingItsActiv 
ities

text label Descrierea dificultăților întâmpinate de entitatea structurată în 
finanțarea activităților proprii

Exemplu: IFRS 12.B26 f

documentation Descrierea dificultăților întâmpinate de o entitate structurată în 
finanțarea activităților proprii.

ifrs-full DescriptionOfDiscountRa 
tesAppliedToCashFlowPro 
jections

X.XX instant label Rata de actualizare aplicată previziunilor fluxurilor de trezorerie Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
d (v), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e (v)

documentation Rata de actualizare aplicată previziunilor fluxurilor de trezorerie pentru 
o unitate (un grup de unități) generatoare de numerar. [Referințe: unități 
generatoare de numerar [member]]

ifrs-full DescriptionOfDiscountRa 
tesUsedInCurrentEstima 
teOfValueInUse

X.XX instant label Rata de actualizare utilizată la estimarea curentă a valorii de utilizare Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
g

documentation Rata de actualizare utilizată la estimarea curentă a valorii actualizate a 
fluxurilor de trezorerie viitoare preconizate să se obțină de la un activ sau 
de la o unitate generatoare de numerar.

ifrs-full DescriptionOfDiscountRa 
tesUsedInPreviousEstima 
teOfValueInUse

X.XX instant label Rata de actualizare utilizată la estimarea anterioară a valorii de utilizare Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
g

documentation Rata de actualizare utilizată la estimarea anterioară a valorii actualizate a 
fluxurilor de trezorerie viitoare preconizate să se obțină de la un activ sau 
de la o unitate generatoare de numerar.
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ifrs-full DescriptionOfEffectiveIn 
terestRateDeterminedOn 
DateOfReclassification

X.XX instant label Rata dobânzii efective determinată la data reclasificării pentru activele 
reclasificate din categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere în categoria de evaluare la costul amortizat sau la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12C 
a

documentation Rata dobânzii efective pentru activele financiare reclasificate din 
categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere în 
categoria de evaluare la costul amortizat sau la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global, la data reclasificării. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full DescriptionOfEffectOf 
ChangingBusinessModel 
ForManagingFinancialAs 
setsOnFinancialState 
ments

text label Descrierea efectului modificării modelului de afaceri pentru gestionarea 
activelor financiare asupra situațiilor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B 
b

documentation Descrierea efectului produs asupra situațiilor financiare de modificarea 
modelului de afaceri al entității pentru gestionarea activelor financiare. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full DescriptionOfEffectOfRe 
gulatoryFrameworkOn 
Plan

text label Descrierea efectului cadrului de reglementare asupra planului Prezentarea informațiilor: IAS 19.139 
a (ii)

documentation Descrierea efectului cadrului de reglementare asupra unui plan de 
beneficii determinate, cum ar fi plafonul activului. [Referințe: planuri de 
beneficii determinate [member]]

ifrs-full DescriptionOfEstimateO 
fRangeOfOutcomesFrom 
ContingentConsideratio 
nArrangementsAndIndem 
nificationAssets

text label Descrierea estimării intervalului de rezultate neactualizate provenite din 
angajamentele privind contravaloarea contingentă și activele de 
compensație

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
g (iii)

documentation Descrierea estimării intervalului de rezultate neactualizate provenite din 
angajamentele privind contravaloarea contingentă și activele de 
compensație.
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ifrs-full DescriptionOfEventOrCh 
angeInCircumstancesThat 
CausedRecognitionOfDe 
ferredTaxBenefitsAcquire 
dInBusinessCombinatio 
nAfterAcquisitionDate

text label Descrierea evenimentului sau a modificării de circumstanțe care a 
generat recunoașterea beneficiilor privind impozitul amânat dobândite 
dintr-o combinare de întreprinderi după data achiziției

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 k

documentation Descrierea evenimentului sau a modificării de circumstanțe care a 
generat recunoașterea beneficiilor privind impozitul amânat care au fost 
dobândite dintr-o combinare de întreprinderi, dar care nu au fost 
recunoscute decât după data achiziției. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfExistenceO 
fRestrictionsOnTitlePro 
pertyPlantAndEquipment

text label Descrierea existenței unor restricții asupra titlului de proprietate, 
imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.74 a

documentation Descrierea existenței unor restricții asupra titlului de proprietate pentru 
imobilizările corporale. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full DescriptionOfExisten 
ceOfThirdpartyCreditEn 
hancement

text label Descrierea existenței unei ameliorări a condițiilor de credit a unei terțe 
părți

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.98

documentation Descrierea existenței unei ameliorări a condițiilor de credit a unei terțe 
părți pentru datoriile evaluate la valoarea justă și emise cu o ameliorare a 
condițiilor de credit inseparabilă a unei terțe părți. [Referințe: la valoarea 
justă [member]]

ifrs-full DescriptionOfExpectedIm 
pactOfInitialApplicatio 
nOfNewStandardsOrInter 
pretations

text block label Prezentarea informațiilor privind impactul preconizat al aplicării inițiale 
a noilor standarde sau interpretări [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.30 b

documentation Prezentarea informațiilor cunoscute sau care pot fi estimate în mod 
rezonabil relevante pentru evaluarea impactului posibil pe care îl va avea 
aplicarea unui nou IFRS care a fost emis, dar care nu este încă în vigoare.
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ifrs-full DescriptionOfExpectedIm 
pactOfInitialApplicatio 
nOfNewStandardsOrInter 
pretationsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind impactul preconizat al aplicării inițiale 
a noilor standarde sau interpretări [abstract]

ifrs-full DescriptionOfExpectedIm 
pactOfInitialApplicatio 
nOfNewStandardsOrInter 
pretationsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind impactul preconizat al aplicării inițiale 
a noilor standarde sau interpretări [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DescriptionOfExpectedIm 
pactOfInitialApplicatio 
nOfNewStandardsOrInter 
pretationsTable

table label Prezentarea informațiilor privind impactul preconizat al aplicării inițiale 
a noilor standarde sau interpretări [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.30 b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind impactul preconizat al 
aplicării inițiale a noilor standarde sau interpretări.

ifrs-full DescriptionOfExpectedTi 
mingOfOutflowsContin 
gentLiabilitiesInBusiness 
Combination

text label Descrierea estimării plasării în timp a ieșirilor, datorii contingente într-o 
combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
c

documentation Descrierea estimării plasării în timp a ieșirilor de beneficii economice 
aferente datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfExpectedTi 
mingOfOutflowsOtherPro 
visions

text label Descrierea estimării plasării în timp a ieșirilor, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.85 a

documentation Descrierea estimării plasării în timp a ieșirilor de beneficii economice 
aferente altor provizioane. [Referințe: alte provizioane]
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ifrs-full DescriptionOfExpectedVo 
latilityShareOptionsGran 
ted

X.XX duration label Volatilitatea preconizată, opțiuni pe acțiuni acordate Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Volatilitatea preconizată a prețului acțiunilor utilizată pentru a calcula 
valoarea justă a opțiunilor pe acțiuni acordate. Volatilitatea preconizată 
reprezintă un indice al valorii cu care se preconizează ca un preț să 
fluctueze într-o anumită perioadă. Indicele volatilității utilizat în cadrul 
modelelor de evaluare a opțiunii reprezintă abaterea standard anuală a 
ratelor compuse continuu ale rentabilității acțiunilor, pe o anumită 
perioadă de timp.

ifrs-full DescriptionOfExpiryDa 
teOfTemporaryDifference 
sUnusedTaxLossesAndU 
nusedTaxCredits

text label Descrierea datei de expirare a diferențelor temporare deductibile, a 
pierderilor fiscale neutilizate și a creditelor fiscale neutilizate

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 e

documentation Descrierea datei de expirare (dacă este cazul) a diferențelor temporare 
deductibile, a pierderilor fiscale neutilizate și a creditelor fiscale 
neutilizate pentru care nicio creanță privind impozitul amânat nu a fost 
recunoscută în situația poziției financiare. [Referințe: diferențe 
temporare [member]; credite fiscale neutilizate [member]; pierderi 
fiscale neutilizate [member]]

ifrs-full DescriptionOfExplanatio 
nOfFactAndReasons 
WhyRangeOfOutcomes 
FromContingentConsidera 
tionArrangementsAndIn 
demnificationAssetsCan 
notBeEstimated

text label Descrierea explicației faptului că nu poate fi estimat intervalul de 
rezultate provenite din angajamentele privind contravaloarea 
contingentă și activele de compensație și a motivelor pentru care acest 
interval nu poate fi estimat

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
g (iii)

documentation Descrierea faptului că nu poate fi estimat intervalul de rezultate 
provenite din angajamentele privind contravaloarea contingentă și 
activele de compensație și a motivelor pentru care acest interval nu poate 
fi estimat.

ifrs-full DescriptionOfExposures 
ToRisksThatAriseFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17AndHowTheyAr 
ise

text label Descrierea expunerilor la riscurile care decurg din contractele care intră 
sub incidența IFRS 17 și a modului în care apar acestea

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124 a

documentation Descrierea expunerilor la riscurile care decurg din contractele care intră 
sub incidența IFRS 17 și a modului în care apar acestea.
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ifrs-full DescriptionOfExposure 
ToRisk

text label Descrierea expunerii la risc Prezentarea informațiilor: IFRS 7.33 a

documentation Descrierea expunerilor la riscurile care decurg din instrumentele 
financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DescriptionOfExtentTo 
WhichEntityCanBeLiable 
ToMultiemployerOrState 
PlanForOtherEntitiesObli 
gations

text label Descrierea măsurii în care entitatea poate fi răspunzătoare în fața unui 
plan cu mai mulți angajatori sau a unui plan de stat pentru obligațiile 
altor entități

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
b

documentation Descrierea măsurii în care entitatea poate fi răspunzătoare pentru 
obligațiile altor entități, în conformitate cu termenele și condițiile unui 
plan de beneficii determinate cu mai mulți angajatori sau ale unui plan de 
beneficii determinate de stat. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
cu mai mulți angajatori [member]; planuri de beneficii determinate de 
stat [member]]

ifrs-full DescriptionOfExtentTo 
WhichFairValueOfInvest 
mentPropertyIsBasedOn 
ValuationByIndependent 
Valuer

text label Descrierea măsurii în care valoarea justă a investiției imobiliare se 
bazează pe o evaluare efectuată de un evaluator independent

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 e

documentation Descrierea măsurii în care valoarea justă a investiției imobiliare (astfel 
cum a fost evaluată sau prezentată în situațiile financiare) se bazează pe o 
evaluare efectuată de un evaluator independent care deține o calificare 
profesională recunoscută și relevantă și care are o experiență recentă în 
ceea ce privește locația și categoria investiției imobiliare supuse evaluării. 
[Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full DescriptionOfFactAndBasi 
sOnWhichCarryingA 
mountsDeterminedUnder 
PreviousGAAPWereAlloca 
tedIfEntityUsesExemptionI 
nIFRS1D8Ab

text label Descrierea faptului că valorile contabile determinate în conformitate cu 
principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare au fost alocate 
și a bazei conform căreia acestea au fost alocate în cazul în care entitatea 
folosește scutirea menționată la punctul D8A(b) din IFRS 1

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.31A

documentation Descrierea faptului că valorile contabile determinate în conformitate cu 
principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare au fost alocate 
și a bazei conform căreia acestea au fost alocate în cazul în care entitatea 
aplică scutirea menționată la punctul D8A(b) din IFRS 1 pentru activele 
petroliere și gaziere.
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ifrs-full DescriptionOfFactAndBasi 
sOnWhichCarryingA 
mountsWereDeterminedI 
fEntityUsesExemptionI 
nIFRS1D8B

text label Descrierea faptului că valorile contabile au fost determinate în 
conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) 
anterioare și a bazei conform căreia acestea au fost determinate în cazul 
în care entitatea folosește scutirea menționată la punctul D8B din IFRS 1

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.31 B

documentation Descrierea faptului că valorile contabile au fost determinate în 
conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) 
anterioare și a bazei conform căreia acestea au fost determinate în cazul 
în care entitatea aplică scutirea menționată la punctul D8B din IFRS 1 
pentru activitățile cu tarife reglementate.

ifrs-full DescriptionOfFactAndRea 
sonsWhyMaximumExpo 
sureToLossFromInterest 
sInStructuredEntitiesCan 
notBeQuantified

text label Descrierea faptului că expunerea maximă la pierderi datorate intereselor 
deținute în entități structurate nu poate fi cuantificată și a motivelor 
pentru care aceasta nu poate fi cuantificată

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.29 c

documentation Descrierea faptului că entitatea nu își poate cuantifica expunerea maximă 
la pierderi rezultând din interesele deținute în entități structurate și a 
motivelor pentru care nu poate face acest lucru. [Referințe: expunerea 
maximă la pierderi datorate intereselor deținute în entități structurate; 
entități structurate neconsolidate [member]]

ifrs-full DescriptionOfFactAndRea 
sonWhyEntitysExposure 
ToRiskArisingFromCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S17AtEndOfReportingPer 
iodIsNotRepresentativeO 
fItsExposureDuringPeriod

text label Descrierea faptului că expunerea entității la riscul care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 la sfârșitul perioadei de 
raportare nu este reprezentativă pentru expunerea sa în cursul perioadei 
și a motivului pentru care se întâmplă acest lucru

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.123

documentation Descrierea faptului că expunerea entității la riscul care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 la sfârșitul perioadei de 
raportare nu este reprezentativă pentru expunerea sa în cursul perioadei 
și a motivului pentru care se întâmplă acest lucru.

ifrs-full DescriptionOfFactAndRea 
sonWhySensitivityAnalysi 
sAreUnrepresentative

text label Descrierea faptului că analizele de sensibilitate nu sunt reprezentative și a 
motivelor pentru care acestea nu sunt reprezentative

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42

documentation Descrierea faptului că analizele de sensibilitate nu sunt reprezentative 
pentru riscurile inerente instrumentelor financiare (de exemplu din 
cauză că expunerea de la sfârșitul anului nu reflectă expunerea din 
decursul anului) și a motivelor pentru care acestea nu sunt 
reprezentative. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]
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ifrs-full DescriptionOfFactAndRea 
sonWhyVolumeOfHedgin 
gRelationshipsToWhichEx 
emptionInIFRS723CAp 
pliesIsUnrepresentativeOf 
NormalVolumes

text label Descrierea faptului că volumul relațiilor de acoperire împotriva 
riscurilor cărora li se aplică exceptarea de la punctul 23C din IFRS 7 este 
nereprezentativ pentru volumele normale și a motivelor pentru care 
acesta este nereprezentativ

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24D

documentation Descrierea faptului că volumul relațiilor de acoperire împotriva 
riscurilor cărora li se aplică exceptarea de la punctul 23C din IFRS 7 este 
nereprezentativ pentru volumele normale și a motivelor pentru care 
acesta este nereprezentativ.

ifrs-full DescriptionOfFactorsThat 
MakeUpGoodwillRecog 
nised

text label Descrierea factorilor care constituie fondul comercial recunoscut Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 e

documentation Descrierea calitativă a factorilor care constituie fondul comercial 
recunoscut, cum ar fi sinergiile preconizate din operațiunile de 
combinare a entității dobândite și a dobânditorului, imobilizările 
necorporale care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere separată sau 
alți factori. [Referințe: fond comercial]

ifrs-full DescriptionOfFactThatA 
mountOfChangeInAccoun 
tingEstimateIsImpractic 
able

text block label Descrierea faptului că nu se poate estima valoarea unei modificări a unei 
estimări contabile [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.40

documentation Descrierea faptului că valoarea efectului în perioadele viitoare produs de 
modificările estimărilor contabile nu este prezentată deoarece este 
imposibil de estimat.

ifrs-full DescriptionOfFactThatCh 
angingOneOrMoreUnob 
servableInputsToReflec 
tReasonablyPossibleAlter 
nativeAssumptionsWould 
ChangeFairValueSignifican 
tlyAssets

text label Descrierea faptului că modificarea uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil ar modifica semnificativ valoarea justă, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Descrierea faptului că modificarea uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile utilizate în evaluarea la valoarea justă a activelor pentru a 
reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod rezonabil ar modifica 
semnificativ valoarea justă.
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ifrs-full DescriptionOfFactThatCh 
angingOneOrMoreUnob 
servableInputsToReflec 
tReasonablyPossibleAlter 
nativeAssumptionsWould 
ChangeFairValueSignifican 
tlyEntitysOwnEquityInstru 
ments

text label Descrierea faptului că modificarea uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil ar modifica semnificativ valoarea justă, propriile instrumente 
de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Descrierea faptului că modificarea uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile utilizate în evaluarea la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil ar modifica semnificativ valoarea 
justă. [Referințe: propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfFactThatCh 
angingOneOrMoreUnob 
servableInputsToReflec 
tReasonablyPossibleAlter 
nativeAssumptionsWould 
ChangeFairValueSignifican 
tlyLiabilities

text label Descrierea faptului că modificarea uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil ar modifica semnificativ valoarea justă, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Descrierea faptului că modificarea uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile utilizate în evaluarea la valoarea justă a datoriilor pentru a 
reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod rezonabil ar modifica 
semnificativ valoarea justă.

ifrs-full DescriptionOfFactThatEn 
tityDoesNotHaveLegalOr 
ConstructiveObligationTo 
NegativeNetAssetsTransi 
tionFromProportionate 
ConsolidationToEquityMe 
thod

text label Descrierea faptului că entitatea nu are obligații legale sau implicite 
aferente activelor nete negative, tranziția de la consolidarea 
proporțională la metoda punerii în echivalență

Prezentarea informațiilor: IFRS 11.C4

documentation Descrierea faptului că entitatea nu are obligații legale sau implicite 
aferente activelor nete negative dacă, prin agregarea tuturor activelor și 
datoriilor consolidate proporțional anterior la tranziția de la 
consolidarea proporțională la metoda punerii în echivalență, rezultă 
active nete negative.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/329  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfFactTha 
tHighestAndBestUseOf 
NonfinancialAssetDiffers 
FromCurrentUse

text label Descrierea faptului că cea mai intensă și cea mai bună utilizare a activului 
nefinanciar este diferită de utilizarea actuală

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 i

documentation Descrierea faptului că utilizarea unui activ nefinanciar care ar maximiza 
valoarea activului sau a grupului de active și datorii (de exemplu, o 
întreprindere) în cadrul căruia se va utiliza activul este diferită de 
utilizarea sa actuală.

ifrs-full DescriptionOfFactThatIm 
pactIsNotKnownOrReaso 
nablyEstimable

text label Descrierea faptului că impactul aplicării inițiale a unui IFRS nou nu este 
cunoscut sau nu poate fi estimat în mod rezonabil

Exemplu: IAS 8.31 e (ii)

documentation Descrierea faptului că impactul aplicării inițiale a unui IFRS nou nu este 
cunoscut sau nu poate fi estimat în mod rezonabil. [Referințe: IFRS 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfFactThat 
MultiemployerPlanIsDefi 
nedBenefitPlan

text label Descrierea faptului că un plan cu mai mulți angajatori sau un plan de stat 
este un plan de beneficii determinate

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
d (i)

documentation Descrierea faptului că un plan cu mai mulți angajatori sau un plan de stat 
este un plan de beneficii determinate. [Referințe: planuri de beneficii 
determinate cu mai mulți angajatori [member]; planuri de beneficii 
determinate de stat [member]]
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ifrs-full DescriptionOfFactThatNe 
wOrAmendedIFRSStandar 
dIsAppliedEarly

text label Descrierea faptului că standardul IFRS nou sau modificat este aplicat 
anticipat

Prezentarea informațiilor: IFRS 4.50 - 
Data de expirare 1.1.2023, prezentarea 
informațiilor: IFRS 1.39AG - Data de 
expirare 1.1.2024, prezentarea 
informațiilor: IFRS 17.C1 - Data de 
expirare 1.1.2025, prezentarea 
informațiilor: IAS 16.81N - Data de 
expirare 1.1.2024, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.139V - Data de 
expirare 1.1.2025, prezentarea 
informațiilor: IAS 39.108H - Data de 
expirare 1.1.2023, prezentarea 
informațiilor: IFRS 9.7.1.10 - Data de 
expirare 1.1.2023, prezentarea 
informațiilor: IFRS 9.7.1.9 - Data de 
expirare 1.1.2024, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.139U - Data de 
expirare 1.1.2025, prezentarea 
informațiilor: IAS 41.65 - Data de 
expirare 1.1.2024, prezentarea 
informațiilor: IFRS 16.C1B - Data de 
expirare 1.1.2023, prezentarea 
informațiilor: IAS 37.105 - Data de 
expirare 1.1.2024

documentation Descrierea faptului că un standard IFRS nou sau modificat este aplicat 
înainte de data intrării sale în vigoare.

ifrs-full DescriptionOfFinancialIn 
strumentsDesignatedA 
sHedgingInstrument

text label Descrierea instrumentelor financiare desemnate ca instrumente de 
acoperire împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22 b

documentation Descrierea instrumentelor financiare desemnate ca instrumente de 
acoperire împotriva riscurilor. Instrumentele de acoperire împotriva 
riscurilor sunt instrumente derivate desemnate sau (doar pentru o 
acoperire împotriva riscurilor variațiilor cursurilor de schimb valutar) 
active financiare nederivate sau datorii financiare nederivate desemnate a 
căror valoare justă sau ale căror fluxuri de trezorerie sunt preconizate să 
compenseze modificările valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie ale 
unui element desemnat acoperit împotriva riscurilor. [Referințe: 
instrumente derivate [member]; active financiare derivate; datorii 
financiare derivate; instrumente financiare, clasa [member]; active 
financiare]
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ifrs-full DescriptionOfFinancialIn 
strumentsTheirCarryingA 
mountAndExplanationOf 
WhyFairValueCannotBe 
MeasuredReliably

text label Descrierea instrumentelor financiare și a valorii lor contabile și explicația 
motivului pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în mod fiabil

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.30 b

documentation Descrierea instrumentelor financiare și a valorii lor contabile și explicația 
motivului pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în mod fiabil 
pentru instrumentele financiare pentru care nu sunt prevăzute 
prezentări de informații privind valoarea justă. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

ifrs-full DescriptionOfFinancial 
RiskManagementRelated 
ToAgriculturalActivity

text label Descrierea gestionării riscurilor financiare aferente activității agricole Prezentarea informațiilor: IAS 41.49 c

documentation Descrierea gestionării riscurilor financiare aferente activității agricole.

ifrs-full DescriptionOfForecast 
TransactionHedgeAccoun 
tingPreviouslyUsedButNo 
LongerExpectedToOccur

text label Descrierea tranzacțiilor prognozate pentru care în perioada anterioară se 
utilizase contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, dar care se 
preconizează că nu vor mai avea loc

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23F, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 b

documentation Descrierea tranzacțiilor prognozate pentru care în perioada anterioară se 
utilizase contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, dar care se 
preconizează că nu vor mai avea loc.

ifrs-full DescriptionOfFrequen 
cyAndMethodsForTesting 
ProceduresOfPricingMo 
delsAssets

text label Descrierea frecvenței și a metodelor utilizate în procedurile de testare a 
modelelor de evaluare, active

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 b

documentation Descrierea frecvenței și a metodelor utilizate pentru calibrarea, testarea 
ex post și alte proceduri de testare a modelelor de evaluare la valoarea 
justă a activelor.
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ifrs-full DescriptionOfFrequen 
cyAndMethodsForTesting 
ProceduresOfPricingMo 
delsEntitysOwnEquityIn 
struments

text label Descrierea frecvenței și a metodelor utilizate în procedurile de testare a 
modelelor de evaluare, propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 b

documentation Descrierea frecvenței și a metodelor utilizate pentru calibrarea, testarea 
ex post și alte proceduri de testare a modelelor de evaluare la valoarea 
justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. 
[Referințe: propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfFrequen 
cyAndMethodsForTesting 
ProceduresOfPricingMo 
delsLiabilities

text label Descrierea frecvenței și a metodelor utilizate în procedurile de testare a 
modelelor de evaluare, datorii

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 b

documentation Descrierea frecvenței și a metodelor utilizate pentru calibrarea, testarea 
ex post și alte proceduri de testare a modelelor de evaluare la valoarea 
justă a datoriilor.

ifrs-full DescriptionOfFullyAmorti 
sedIntangibleAssets

text label Descrierea imobilizărilor necorporale amortizate complet Exemplu: IAS 38.128 a

documentation Descrierea imobilizărilor necorporale amortizate complet care sunt încă 
utilizate. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full DescriptionOfFunctional 
Currency

text label Descrierea monedei funcționale Prezentarea informațiilor: IAS 21.53, 
prezentarea informațiilor: IAS 21.57 c

documentation Descrierea monedei mediului economic principal în care operează 
entitatea.

ifrs-full DescriptionOfFundingAr 
rangementsAndFundingPo 
licyThatAffectFutureCon 
tributions

text label Descrierea acordurilor de finanțare și a politicilor de finanțare care 
influențează viitoarele contribuții

Prezentarea informațiilor: IAS 19.147 
a, prezentarea informațiilor: IAS 
19.148 a

documentation Descrierea acordurilor de finanțare și a politicilor de finanțare care 
influențează viitoarele contribuții la planurile de beneficii determinate. 
[Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfFundingPo 
licy

text label Descrierea politicii de finanțare Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 c

documentation Descrierea politicii de transfer de active către o entitate (fondul) ce este 
separată de entitatea angajatorului, pentru a satisface obligațiile viitoare 
de plată a pensiilor.

ifrs-full DescriptionOfGroupWithi 
nEntityThatDecidesEntitys 
ValuationPoliciesAndPro 
ceduresAssets

text label Descrierea grupului din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile de evaluare ale entității, active

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (i)

documentation Descrierea grupului din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la valoarea justă a 
activelor.

ifrs-full DescriptionOfGroupWithi 
nEntityThatDecidesEntitys 
ValuationPoliciesAndPro 
ceduresEntitysOwnEqui 
tyInstruments

text label Descrierea grupului din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile de evaluare ale entității, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (i)

documentation Descrierea grupului din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la valoarea justă a 
propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității.

ifrs-full DescriptionOfGroupWithi 
nEntityThatDecidesEntitys 
ValuationPoliciesAndPro 
ceduresLiabilities

text label Descrierea grupului din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile de evaluare ale entității, datorii

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (i)

documentation Descrierea grupului din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor.

ifrs-full DescriptionOfGrowthRa 
teUsedToExtrapolateCash 
FlowProjections

X.XX instant label Rata de creștere utilizată pentru a extrapola previziunile fluxurilor de 
trezorerie

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
d (iv), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e (iv)

documentation Rata de creștere utilizată pentru a extrapola previziunile fluxurilor de 
trezorerie dincolo de perioada acoperită de cele mai recente  
bugete/prognoze pentru o unitate (un grup de unități) generatoare de 
numerar. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]]
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ifrs-full DescriptionOfHedgingIn 
strumentsUsedToHedge 
RiskExposuresAndHow 
TheyAreUsed

text label Desemnarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor utilizate 
pentru a acoperi expuneri la risc și modul în care acestea sunt utilizate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.22B a

documentation Desemnarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor utilizate 
pentru a acoperi expuneri la risc și modul în care acestea sunt utilizate. 
[Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full DescriptionOfHistoricalIn 
formationAboutCounter 
partyDefaultRates

text label Descrierea informațiilor istorice privind ratele de neîndeplinire a 
obligațiilor de către contraparte

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG23 c

documentation Descrierea informațiilor istorice privind ratele de neîndeplinire a 
obligațiilor de către o altă parte la tranzacție decât entitatea.

ifrs-full DescriptionOfHowAcquir 
erObtainedControlOfAc 
quiree

text label Descrierea modalității prin care dobânditorul a obținut controlul asupra 
entității dobândite

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
d

documentation Descrierea modalității prin care dobânditorul a obținut autoritatea de a 
guverna politicile financiare și de exploatare ale entității dobândite în 
vederea obținerii de beneficii din activitățile acesteia.

ifrs-full DescriptionOfHowEffec 
tOnFairValueMeasurement 
DueToChangeInOneOr 
MoreUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsWasCalculatedAssets

text label Descrierea modului în care a fost calculat efectul asupra evaluării valorii 
juste ca urmare a modificării uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Descrierea modului în care a fost calculat efectul asupra evaluării valorii 
juste a activelor cauzat de modificarea uneia sau mai multor date de 
intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în 
mod rezonabil.
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ifrs-full DescriptionOfHowEffec 
tOnFairValueMeasurement 
DueToChangeInOneOr 
MoreUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsWasCalculatedEntity 
sOwnEquityInstruments

text label Descrierea modului în care a fost calculat efectul asupra evaluării valorii 
juste ca urmare a modificării uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Descrierea modului în care a fost calculat efectul asupra evaluării valorii 
juste a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității ca urmare 
a modificării uneia sau mai multor date de intrare neobservabile pentru a 
reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full DescriptionOfHowEffec 
tOnFairValueMeasurement 
DueToChangeInOneOr 
MoreUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsWasCalculatedLiabil 
ities

text label Descrierea modului în care a fost calculat efectul asupra evaluării valorii 
juste ca urmare a modificării uneia sau mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Descrierea modului în care a fost calculat efectul asupra evaluării valorii 
juste a datoriilor ca urmare a modificării uneia sau mai multor date de 
intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în 
mod rezonabil.

ifrs-full DescriptionOfHowEntity 
DeterminedMaximumEco 
nomicBenefitAvailable

text label Descrierea modului în care entitatea a determinat beneficiul economic 
maxim disponibil

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c (iv)

documentation Descrierea modului în care entitatea a determinat beneficiul economic 
maxim disponibil în ceea ce privește un plan de beneficii determinate, și 
anume dacă aceste beneficii ar fi sub formă de rambursări, reduceri din 
contribuțiile viitoare sau ar consta într-o combinație a celor două. 
[Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfHowEntity 
DeterminedThatThirdpar 
tyInformationUsedInFair 
ValueMeasurementWasDe 
velopedInAccordanceWi 
thIFRS13Assets

text label Descrierea modului în care entitatea a determinat că informațiile de la 
părți terțe utilizate în evaluarea valorii juste au fost elaborate în 
conformitate cu IFRS 13, active

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 d

documentation Descrierea modului în care entitatea a determinat că informațiile de la 
părți terțe, cum ar fi cotații ale brokerilor sau servicii de stabilire a 
prețurilor, utilizate în evaluarea valorii juste a activelor au fost elaborate 
în conformitate cu IFRS 13.

ifrs-full DescriptionOfHowEntity 
DeterminedThatThirdpar 
tyInformationUsedInFair 
ValueMeasurementWasDe 
velopedInAccordanceWi 
thIFRS13EntitysOwnEqui 
tyInstruments

text label Descrierea modului în care entitatea a determinat că informațiile de la 
părți terțe utilizate în evaluarea valorii juste au fost elaborate în 
conformitate cu IFRS 13, propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 d

documentation Descrierea modului în care entitatea a determinat că informațiile de la 
părți terțe, cum ar fi cotații ale brokerilor sau servicii de stabilire a 
prețurilor, utilizate în evaluarea valorii juste a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității au fost elaborate în conformitate cu IFRS 
13. [Referințe: propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfHowEntity 
DeterminedThatThirdpar 
tyInformationUsedInFair 
ValueMeasurementWasDe 
velopedInAccordanceWi 
thIFRS13Liabilities

text label Descrierea modului în care entitatea a determinat că informațiile de la 
părți terțe utilizate în evaluarea valorii juste au fost elaborate în 
conformitate cu IFRS 13, datorii

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 d

documentation Descrierea modului în care entitatea a determinat că informațiile de la 
părți terțe, cum ar fi cotații ale brokerilor sau servicii de stabilire a 
prețurilor, utilizate în evaluarea valorii juste a datoriilor au fost elaborate 
în conformitate cu IFRS 13.

ifrs-full DescriptionOfHowEntity 
DeterminedWhichStruc 
turedEntitiesItSponsored

text label Descrierea modalității prin care entitatea a stabilit ce entități structurate a 
sponsorizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.27 a

documentation Descrierea modalității prin care entitatea a stabilit ce entități structurate a 
sponsorizat.
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ifrs-full DescriptionOfHowEntity 
DeterminesConcentration 
sOfRiskThatArisesFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17

text label Descrierea modului în care entitatea determină concentrările riscului 
care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation Descrierea modului în care entitatea determină concentrările riscului 
care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DescriptionOfHowEntity 
DeterminesEconomicRela 
tionshipBetweenHedgedIte 
mAndHedgingInstrument 
ForPurposeOfAssessingH 
edgeEffectiveness

text label Descrierea modului în care entitatea determină relația economică dintre 
elementul acoperit împotriva riscurilor și instrumentul de acoperire 
împotriva riscurilor în scopul evaluării eficacității acoperirii împotriva 
riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.22B 
b

documentation Descrierea modului în care entitatea determină relația economică dintre 
elementul acoperit împotriva riscurilor și instrumentul de acoperire 
împotriva riscurilor în scopul evaluării eficacității acoperirii împotriva 
riscurilor. Eficacitatea acoperirii împotriva riscurilor reprezintă măsura 
în care modificările valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie aferente 
instrumentului de acoperire compensează modificările valorii juste sau 
ale fluxurilor de trezorerie aferente elementului acoperit. [Referințe: 
instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]; elemente 
acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full DescriptionOfHowEnti 
tyEstablishesHedgeRa 
tioAndWhatSourcesOfH 
edgeIneffectivenessAre

text label Descrierea modului în care entitatea stabilește rata de acoperire și care 
sunt sursele ineficacității acoperirii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.22B c

documentation Descrierea modului în care entitatea stabilește rata de acoperire și care 
sunt sursele ineficacității acoperirii. Rata de acoperire este relația dintre 
cantitatea instrumentului de acoperire împotriva riscurilor și cantitatea 
elementului acoperit în funcție de ponderea lor relativă. [Referințe: câștig 
(pierdere) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva riscurilor]
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ifrs-full DescriptionOfHowEntityIs 
ManagingProcessToTransi 
tionToAlternativeBench 
markRatesForHedgingRela 
tionships

text label Descrierea modului în care entitatea gestionează procesul de tranziție 
către rate de referință alternative pentru relațiile de acoperire împotriva 
riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24H 
c

documentation Descrierea modului în care entitatea gestionează procesul de tranziție 
către rate de referință alternative pentru relațiile de acoperire împotriva 
riscurilor.

ifrs-full DescriptionOfHowEntity 
ManagesLiquidityRiskTha 
tArisesFromContractsWi 
thinScopeOfIFRS17

text label Descrierea modului în care entitatea gestionează riscul de lichiditate care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 a

documentation Descrierea modului în care entitatea gestionează riscul de lichiditate care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17. [Referințe: risc 
de lichiditate [member]]

ifrs-full DescriptionOfHowEntityR 
eflectsItsRiskManagement 
StrategyByUsingHedgeAc 
countingAndDesignatin 
gHedgingRelationships 
ThatItFrequentlyResets

text label Descrierea modului în care entitatea reflectă strategia sa de gestionare a 
riscului prin utilizarea contabilității de acoperire împotriva riscurilor și 
prin desemnarea relațiilor de acoperire împotriva riscurilor pe care le 
relansează frecvent

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23C 
b (ii)

documentation Descrierea modului în care entitatea reflectă strategia sa de gestionare a 
riscului prin utilizarea contabilității de acoperire împotriva riscurilor și 
prin desemnarea relațiilor de acoperire împotriva riscurilor pe care le 
relansează frecvent.

ifrs-full DescriptionOfHowForwar 
dlookingInformationHas 
BeenIncorporatedIntoDe 
terminationOfExpected 
CreditLosses

text label Descrierea modului în care informațiile previzionale au fost încorporate 
la determinarea pierderilor din credit preconizate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35G 
b

documentation Descrierea modului în care informațiile previzionale au fost încorporate 
la determinarea pierderilor din credit preconizate, inclusiv utilizarea 
informațiilor macroeconomice.
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ifrs-full DescriptionOfHowFuture 
RecoveryOrReversalOfRe 
gulatoryDeferralAccount 
BalancesIsAffectedByRisk 
sAndUncertainty

text label Descrierea modului în care viitoarea recuperare sau reluare a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate este afectată de 
riscuri și de incertitudine

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30 c

documentation Descrierea modului în care viitoarea recuperare sau reluare a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate este afectată de 
riscuri și de incertitudine. [Referințe: soldurile conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate [member]]

ifrs-full DescriptionOfHowInsurer 
ConcludedThatItQualifies 
ForTemporaryExemption 
FromIFRS9

text label Descrierea modului în care asigurătorul a concluzionat că se califică 
pentru aplicarea scutirii temporare de la IFRS 9

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C

documentation Descrierea modului în care asigurătorul a concluzionat că se califică 
pentru aplicarea scutirii temporare de la IFRS 9.

ifrs-full DescriptionOfHowInsurer 
DeterminedThatItDidNo 
tEngageInSignificantActivi 
tyUnconnectedWithInsur 
ance

text label Descrierea modului în care asigurătorul a stabilit că nu desfășoară o 
activitate semnificativă care nu are legătură cu asigurările

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C b

documentation Descrierea modului în care asigurătorul a stabilit că nu desfășoară o 
activitate semnificativă care nu are legătură cu asigurările, inclusiv ce 
informații a luat în considerare.

ifrs-full DescriptionOfHowIssue 
CostsNotRecognisedAsEx 
penseWereRecognisedFor 
TransactionRecognisedSe 
paratelyFromAcquisitionO 
fAssetsAndAssumptionO 
fLiabilitiesInBusinessCom 
bination

text label Descrierea modului în care au fost recunoscute costurile de emitere care 
nu sunt recunoscute drept cheltuieli pentru o tranzacție care este 
recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul 
combinării de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
m

documentation Descrierea modului în care au fost recunoscute costurile de emitere care 
nu sunt recunoscute drept cheltuieli pentru tranzacțiile care sunt 
recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul 
combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfHowMana 
gementDeterminesConcen 
trations

text label Descrierea modului în care conducerea determină concentrările Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B8 a

documentation Descrierea modului în care conducerea determină concentrările de risc 
care decurg din instrumentele financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

ifrs-full DescriptionOfHowThird 
partyInformationWasTake 
nIntoAccountWhenMea 
suringFairValueAssets

text label Descrierea modului în care informațiile de la părți terțe au fost luate în 
considerare la evaluarea valorii juste, active

Exemplu: IFRS 13.92, exemplu: IFRS 
13.IE64 b

documentation Descrierea modului în care informațiile de la părți terțe, cum ar fi 
cotațiile brokerilor, serviciile de stabilire a prețurilor, valorile activelor 
nete și datele de piață relevante, au fost luate în considerare la evaluarea 
valorii juste a activelor.

ifrs-full DescriptionOfHowThird 
partyInformationWasTake 
nIntoAccountWhenMea 
suringFairValueEntitysOw 
nEquityInstruments

text label Descrierea modului în care informațiile de la părți terțe au fost luate în 
considerare la evaluarea valorii juste, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

Exemplu: IFRS 13.92, exemplu: IFRS 
13.IE64 b

documentation Descrierea modului în care informațiile de la părți terțe, cum ar fi 
cotațiile brokerilor, serviciile de stabilire a prețurilor, valorile activelor 
nete și datele de piață relevante, au fost luate în considerare la evaluarea 
valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. 
[Referințe: propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfHowThird 
partyInformationWasTake 
nIntoAccountWhenMea 
suringFairValueLiabilities

text label Descrierea modului în care informațiile de la părți terțe au fost luate în 
considerare la evaluarea valorii juste, datorii

Exemplu: IFRS 13.92, exemplu: IFRS 
13.IE64 b

documentation Descrierea modului în care informațiile de la părți terțe, cum ar fi 
cotațiile brokerilor, serviciile de stabilire a prețurilor, valorile activelor 
nete și datele de piață relevante, au fost luate în considerare la evaluarea 
valorii juste a datoriilor.
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ifrs-full DescriptionOfIdentificatio 
nOfFinancialStatementsTo 
WhichSeparateFinancial 
StatementsRelate

text label Descrierea identificării situațiilor financiare la care se referă situațiile 
financiare separate

Prezentarea informațiilor: IAS 27.17

documentation Descrierea identificării situațiilor financiare la care se referă situațiile 
financiare separate.

ifrs-full DescriptionOfIdentityO 
fRateRegulators

text label Descrierea identității organismului (organismelor) de reglementare a 
tarifelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30 
b

documentation Descrierea identității organismului (organismelor) de reglementare a 
tarifelor. Un organism de reglementare a tarifelor este un organism 
autorizat care este împuternicit prin statut sau reglementare să 
stabilească un tarif sau un interval al tarifelor care sunt obligatorii pentru 
o entitate. Organismul de reglementare a tarifelor poate fi un organism 
terț sau o parte afiliată a entității, inclusiv consiliul de conducere al 
entității, dacă respectivului organism îi este impus de statut sau 
reglementare să stabilească tarife atât în interesul clienților, cât și pentru 
a asigura viabilitatea financiară generală a entității.

ifrs-full DescriptionOfImpactOfRa 
teRegulationOnCurren 
tAndDeferredTax

text label Descrierea impactului reglementării tarifare asupra impozitului curent și 
impozitului amânat

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.34

documentation Descrierea impactului reglementării tarifare asupra impozitului curent și 
impozitului amânat. Reglementarea tarifară este un cadru pentru 
stabilirea prețurilor care pot fi percepute clienților pentru bunuri sau 
servicii, iar respectivul cadru face obiectul supravegherii și/sau aprobării 
de către un organism de reglementare a tarifelor.

ifrs-full DescriptionOfInformatio 
nAboutSurplusOrDefici 
tOfMultiemployerPlan

text label Descrierea informațiilor privind surplusul sau deficitul unui plan cu mai 
mulți angajatori sau al unui plan de stat

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
d (iv)

documentation Descrierea informațiilor disponibile privind un surplus sau un deficit al 
unui plan cu mai mulți angajatori sau al unui plan de stat care poate 
afecta valoarea contribuțiilor viitoare. [Referințe: planuri de beneficii 
determinate cu mai mulți angajatori [member]; planuri de beneficii 
determinate de stat [member]]
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ifrs-full DescriptionOfInformation 
WhereFairValueDisclosur 
esNotRequired

text label Descrierea faptului că informațiile privind valoarea justă nu au fost 
prezentate deoarece valoarea justă a instrumentelor nu poate fi evaluată 
în mod fiabil

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.30 a

documentation Descrierea faptului că informațiile privind valoarea justă nu au fost 
prezentate deoarece valoarea justă a instrumentelor nu poate fi evaluată 
în mod fiabil.

ifrs-full DescriptionOfInitialAppli 
cationOfStandardsOrInter 
pretations

text block label Prezentarea informațiilor privind aplicarea inițială a standardelor sau a 
interpretărilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.28

documentation Prezentarea informațiilor privind aplicarea inițială a unui IFRS. 
[Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full DescriptionOfInputsToOp 
tionPricingModelShareOp 
tionsGranted

text label Descrierea datelor de intrare pentru modelul de evaluare a opțiunii, 
opțiuni pe acțiuni acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Descrierea datelor de intrare pentru modelul de evaluare a opțiunii în 
cazul opțiunilor pe acțiuni acordate. [Referințe: model de evaluare a 
opțiunii [member]]

ifrs-full DescriptionOfInputsUse 
dInFairValueMeasuremen 
tAssets

text label Descrierea datelor de intrare utilizate în evaluarea valorii juste, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea datelor de intrare utilizate în evaluarea valorii juste a activelor. 
Datele de intrare sunt ipotezele pe care le-ar folosi participanții pe piață 
la stabilirea prețului activului, inclusiv ipotezele privind riscul, cum ar fi 
riscul inerent unei tehnici de evaluare specifice utilizate în evaluarea 
valorii juste (de exemplu, un model de stabilire a prețului) și riscul inerent 
datelor de intrare utilizate în tehnica de evaluare.
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ifrs-full DescriptionOfInputsUse 
dInFairValueMeasuremen 
tEntitysOwnEquityInstru 
ments

text label Descrierea datelor de intrare utilizate în evaluarea valorii juste, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea datelor de intrare utilizate în evaluarea valorii juste a 
propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. Datele de intrare 
sunt ipotezele pe care le-ar folosi participanții pe piață la stabilirea 
prețului propriului instrument de capitaluri proprii al entității, inclusiv 
ipotezele privind riscul, cum ar fi riscul inerent unei tehnici de evaluare 
specifice utilizate în evaluarea valorii juste (de exemplu, un model de 
stabilire a prețului) și riscul inerent datelor de intrare utilizate în tehnica 
de evaluare.

ifrs-full DescriptionOfInputsUse 
dInFairValueMeasuremen 
tLiabilities

text label Descrierea datelor de intrare utilizate în evaluarea valorii juste, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea datelor de intrare utilizate în evaluarea valorii juste a 
datoriilor. Datele de intrare sunt ipotezele pe care le-ar folosi 
participanții pe piață la stabilirea prețului datoriei, inclusiv ipotezele 
privind riscul, cum ar fi riscul inerent unei tehnici de evaluare specifice 
utilizate în evaluarea valorii juste (de exemplu, un model de stabilire a 
prețului) și riscul inerent datelor de intrare utilizate în tehnica de 
evaluare.

ifrs-full DescriptionOfIntention 
sToProvideSupportToS 
tructuredEntity

text label Descrierea intențiilor de a furniza sprijin unei entități structurate Prezentarea informațiilor: IFRS 12.17, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.31

documentation Descrierea intențiilor actuale ale entității de a furniza sprijin financiar sau 
de altă natură unei entități structurate, inclusiv intențiile de a asista 
entitatea structurată în obținerea de sprijin financiar.

ifrs-full DescriptionOfInternalCre 
ditRatingsProcess

text label Descrierea procesului de rating de credit intern Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG25 a

documentation Descrierea procesului desfășurat de entitate pentru ratingurile de credit 
interne. [Referințe: clase de rating de credit intern [member]]
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ifrs-full DescriptionOfInternalRe 
portingProceduresForDis 
cussingAndAssessingFair 
ValueMeasurementsAssets

text label Descrierea procedurilor de raportare internă pentru discutarea și 
evaluarea evaluărilor la valoarea justă, active

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (iii)

documentation Descrierea procedurilor de raportare internă în vigoare (de exemplu, 
dacă și cum sunt discutate și evaluate evaluările la valoarea justă în cadrul 
comitetelor de stabilire a prețurilor, de gestionare a riscurilor sau de 
audit) pentru grupul din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la valoarea justă a 
activelor.

ifrs-full DescriptionOfInternalRe 
portingProceduresForDis 
cussingAndAssessingFair 
ValueMeasurementsEntity 
sOwnEquityInstruments

text label Descrierea procedurilor de raportare internă pentru discutarea și 
evaluarea evaluărilor la valoarea justă, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (iii)

documentation Descrierea procedurilor de raportare internă în vigoare (de exemplu, 
dacă și cum sunt discutate și evaluate evaluările la valoarea justă în cadrul 
comitetelor de stabilire a prețurilor, de gestionare a riscurilor sau de 
audit) pentru grupul din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la valoarea justă a 
propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full DescriptionOfInternalRe 
portingProceduresForDis 
cussingAndAssessingFair 
ValueMeasurementsLiabil 
ities

text label Descrierea procedurilor de raportare internă pentru discutarea și 
evaluarea evaluărilor la valoarea justă, datorii

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (iii)

documentation Descrierea procedurilor de raportare internă în vigoare (de exemplu, 
dacă și cum sunt discutate și evaluate evaluările la valoarea justă în cadrul 
comitetelor de stabilire a prețurilor, de gestionare a riscurilor sau de 
audit) pentru grupul din cadrul entității care stabilește politicile și 
procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor.
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ifrs-full DescriptionOfInterrela 
tionshipsBetweenUnobser 
vableInputsAndOfHow 
TheyMightMagnifyOrMiti 
gateEffectOfChangesInU 
nobservableInputsOnFair 
ValueMeasurementAssets

text label Descrierea interdependențelor dintre datele de intrare neobservabile și 
modul în care acestea pot să amplifice sau să diminueze efectul 
modificării datelor de intrare neobservabile asupra evaluării la valoarea 
justă, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (i)

documentation Descrierea interdependențelor dintre datele de intrare neobservabile și 
modul în care acestea pot să amplifice sau să diminueze efectul 
modificării datelor de intrare neobservabile asupra evaluării la valoarea 
justă a activelor. [Referințe: prezentarea informațiilor privind datele de 
intrare neobservabile semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea 
justă a activelor [text block]]

ifrs-full DescriptionOfInterrela 
tionshipsBetweenUnobser 
vableInputsAndOfHow 
TheyMightMagnifyOrMiti 
gateEffectOfChangesInU 
nobservableInputsOnFair 
ValueMeasurementEntity 
sOwnEquityInstruments

text label Descrierea interdependențelor dintre datele de intrare neobservabile și 
modul în care acestea pot să amplifice sau să diminueze efectul 
modificării datelor de intrare neobservabile asupra evaluării la valoarea 
justă, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (i)

documentation Descrierea interdependențelor dintre datele de intrare neobservabile și 
modul în care acestea pot să amplifice sau să diminueze efectul 
modificării datelor de intrare neobservabile asupra evaluării la valoarea 
justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. 
[Referințe: prezentarea informațiilor privind datele de intrare 
neobservabile semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a 
capitalurilor proprii [text block]]

ifrs-full DescriptionOfInterrela 
tionshipsBetweenUnobser 
vableInputsAndOfHow 
TheyMightMagnifyOrMiti 
gateEffectOfChangesInU 
nobservableInputsOnFair 
ValueMeasurementLiabil 
ities

text label Descrierea interdependențelor dintre datele de intrare neobservabile și 
modul în care acestea pot să amplifice sau să diminueze efectul 
modificării datelor de intrare neobservabile asupra evaluării la valoarea 
justă, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (i)

documentation Descrierea interdependențelor dintre datele de intrare neobservabile și 
modul în care acestea pot să amplifice sau să diminueze efectul 
modificării datelor de intrare neobservabile asupra evaluării la valoarea 
justă a datoriilor. [Referințe: prezentarea informațiilor privind datele de 
intrare neobservabile semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea 
justă a datoriilor [text block]]
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ifrs-full DescriptionOfInvestment 
PropertyAtCostOrInAccor 
danceWithIFRS16Within 
FairValueModel

text label Descrierea investițiilor imobiliare, la cost sau în conformitate cu IFRS 16 
în cadrul modelului valorii juste

Prezentarea informațiilor: IAS 40.78 a

documentation Descrierea investițiilor imobiliare evaluate la cost sau în conformitate cu 
IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste, deoarece entitatea nu poate 
determina valoarea justă în mod fiabil. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full DescriptionOfInvestment 
PropertyWhereFairValueIn 
formationIsUnreliableCost 
Model

text label Descrierea investițiilor imobiliare în cazul în care informațiile privind 
valoarea justă nu sunt fiabile, modelul bazat pe cost

Prezentarea informațiilor: IAS 40.79 e 
(i)

documentation Descrierea investițiilor imobiliare contabilizate utilizând modelul bazat 
pe cost în cazul cărora entitatea nu poate determina valoarea justă în 
mod fiabil. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full DescriptionOfInvestment 
sInEquityDesignatedAs 
MeasuredAtFairThroughO 
therComprehensiveIn 
come

text label Descrierea investițiilor în instrumente de capitaluri proprii desemnate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
a

documentation Descrierea investițiilor în instrumente de capitaluri proprii care au fost 
desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full DescriptionOfJudgement 
sAndChangesInJudge 
mentsThatSignificantlyAf 
fectDeterminationOfA 
mountAndTimingOfReve 
nueFromContractsWith 
Customers

text label Descrierea raționamentelor și a modificărilor raționamentelor care 
afectează în mod semnificativ determinarea valorii și plasării în timp ale 
veniturilor din contractele cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.123

documentation Descrierea raționamentelor și a modificărilor raționamentelor care 
afectează în mod semnificativ determinarea valorii și plasării în timp ale 
veniturilor din contractele cu clienții. [Referințe: venituri din contractele 
cu clienții]
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ifrs-full DescriptionOfJudgements 
MadeByManagementInAp 
plyingAggregationCriteria 
ForOperatingSegments

text label Descrierea raționamentelor efectuate de conducere la aplicarea criteriilor 
de agregare pentru segmentele operaționale

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.22 aa

documentation Descrierea raționamentelor efectuate de conducere la aplicarea criteriilor 
de agregare pentru segmentele operaționale. [Referințe: segmente 
operaționale [member]]

ifrs-full DescriptionOfJudgements 
MadeInDeterminingA 
mountOfCostsToObtai 
nOrFulfilContractsWith 
Customers

text label Descrierea raționamentelor efectuate pentru a determina valoarea 
costurilor de obținere sau de îndeplinire a contractelor cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.127 
a

documentation Descrierea raționamentelor efectuate pentru a determina valoarea 
costurilor de obținere sau de îndeplinire a contractelor cu clienții. 
[Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a 
contractelor cu clienții]

ifrs-full DescriptionOfJustification 
ForUsingGrowthRateTha 
tExceedsLongtermAverage 
GrowthRate

text label Descrierea justificării utilizării unei rate de creștere care depășește rata de 
creștere medie pe termen lung

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
d (iv)

documentation Descrierea justificării utilizării oricărei rate de creștere care depășește rata 
de creștere medie pe termen lung pentru produsele, industriile sau țara 
(țările) în care activează entitatea sau pentru piața căreia îi este dedicat(ă) 
unitatea (grupul de unități) generatoare de numerar pentru a extrapola 
previziunile fluxurilor de trezorerie. [Referințe: unități generatoare de 
numerar [member]]

ifrs-full DescriptionOfKeyAssump 
tionsOnWhichManage 
mentHasBasedCashFlow 
Projections

text label Descrierea ipotezelor principale pe care se bazează previziunile 
conducerii cu privire la fluxurile de trezorerie

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
d (i), prezentarea informațiilor: IAS 
36.135 c

documentation Descrierea ipotezelor principale pe care se bazează previziunile 
conducerii cu privire la fluxurile de trezorerie pentru perioada acoperită 
de cele mai recente bugete/prognoze privind o unitate (un grup de 
unități) generatoare de numerar. Ipotezele principale sunt acelea la care 
valoarea recuperabilă a unității (a grupului de unități) este cea mai 
sensibilă. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]]
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ifrs-full DescriptionOfKeyAssump 
tionsOnWhichManage 
mentHasBasedDetermina 
tionOfFairValueLessCost 
sOfDisposal

text label Descrierea ipotezelor principale pe care conducerea se bazează pentru 
determinarea valorii juste minus costurile asociate cedării

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 f 
(iii), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e (i)

documentation Descrierea ipotezelor principale pe care conducerea se bazează pentru 
determinarea valorii juste minus costurile asociate cedării pentru o 
unitate (un grup de unități) generatoare de numerar. Ipotezele principale 
sunt acelea la care valoarea recuperabilă a unității (a grupului de unități) 
este cea mai sensibilă. [Referințe: unități generatoare de numerar 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfLevelOfFair 
ValueHierarchyWithin 
WhichFairValueMeasure 
mentIsCategorised

text label Descrierea nivelului la care este clasificată evaluarea la valoarea justă în 
ierarhia valorii juste

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e (iiA)

documentation Descrierea nivelului din ierarhia valorii juste la care este clasificată 
întreaga evaluare la valoarea justă (fără a mai ține cont de caracterul 
observabil al „costurilor asociate cedării”) pentru o unitate (un grup de 
unități) generatoare de numerar. [Referințe: unități generatoare de 
numerar [member]]

ifrs-full DescriptionOfLimitation 
sOfMethodsUsedInPrepar 
ingSensitivityAnalysisFor 
ActuarialAssumptions

text label Descrierea limitărilor metodelor utilizate la întocmirea analizei de 
sensibilitate pentru ipotezele actuariale

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145 
b

documentation Descrierea limitărilor metodelor utilizate la întocmirea analizei de 
sensibilitate pentru ipotezele actuariale semnificative. [Referințe: ipoteze 
actuariale [member]]

ifrs-full DescriptionOfLineItemIn 
StatementOfComprehensi 
veIncomeInWhichGainOr 
LossAsResultOfRemeasur 
ingToFairValueEquityInter 
estIsRecognised

text label Descrierea elementului-rând din situația rezultatului global în care este 
recunoscut(ă) câștigul sau pierderea ca urmare a reevaluării la valoarea 
justă a participațiilor în capitalurile proprii

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
p (ii)

documentation Descrierea elementului-rând din situația rezultatului global în care este 
recunoscut(ă) câștigul sau pierderea ca urmare a reevaluării la valoarea 
justă a participațiilor în capitalurile proprii ale entității dobândite 
deținute de dobânditor înainte de combinarea de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]
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ifrs-full DescriptionOfLineItemIn 
StatementOfComprehensi 
veIncomeThatIncludesRe 
classificationAdjustments

text label Descrierea elementului-rând din situația rezultatului global care include 
ajustările din reclasificare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
b (v)

documentation Descrierea elementului-rând din situația rezultatului global care include 
ajustările din reclasificare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele 
reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost 
recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada 
curentă sau în perioadele anterioare.

ifrs-full DescriptionOfLineItemIn 
StatementOfComprehensi 
veIncomeThatIncludesRe 
cognisedHedgeIneffective 
ness

text label Descrierea elementului-rând din situația rezultatului global care include 
ineficacitatea recunoscută a acoperirii împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
a (ii), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24C b (iii)

documentation Descrierea elementului-rând din situația rezultatului global care include 
ineficacitatea recunoscută a acoperirii împotriva riscurilor. [Referințe: 
câștig (pierdere) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva riscurilor]

ifrs-full DescriptionOfLineItemIn 
StatementOfFinancialPosi 
tionThatIncludesHedgedI 
tem

text label Descrierea elementului-rând din situația poziției financiare care include 
elementul acoperit împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a 
(iii)

documentation Descrierea elementului-rând din situația poziției financiare care include 
elementul acoperit împotriva riscurilor. [Referințe: elemente acoperite 
împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full DescriptionOfLineItemIn 
StatementOfFinancialPosi 
tionThatIncludesHedgin 
gInstrument

text label Descrierea elementului-rând din situația poziției financiare care include 
instrumentul de acoperire împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24 A 
b

documentation Descrierea elementului-rând din situația poziției financiare care include 
instrumentul de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: instrumente 
de acoperire împotriva riscurilor [member]]
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ifrs-full DescriptionOfLineItems 
ForAcquisitionRelated 
CostsRecognisedAsExpen 
seForTransactionRecogni 
sedSeparatelyFromAcquisi 
tionOfAssetsAndAssump 
tionOfLiabilitiesInBusiness 
Combination

text label Descrierea elementelor-rând din situația rezultatului global pentru 
valorile costurilor legate de achiziție recunoscute drept cheltuieli pentru 
o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și 
asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
m

documentation Descrierea elementelor-rând din situația rezultatului global pentru 
valorile costurilor legate de achiziție recunoscute drept cheltuieli pentru 
tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și 
asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]; costurile legate de achiziție 
recunoscute drept cheltuieli pentru o tranzacție care este recunoscută 
separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării 
de întreprinderi]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
FinancialStatementsForA 
mountsRecognisedFor 
TransactionRecognisedSe 
paratelyFromAcquisitionO 
fAssetsAndAssumptionO 
fLiabilitiesInBusinessCom 
bination

text label Descrierea elementelor-rând din situațiile financiare pentru 
cuantumurile recunoscute pentru o tranzacție care este recunoscută 
separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării 
de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l 
(iii)

documentation Descrierea elementelor-rând din situațiile financiare la care sunt incluse 
cuantumurile recunoscute pentru tranzacțiile care sunt recunoscute 
separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul 
combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; cuantumuri recunoscute pentru o tranzacție care este 
recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul 
combinării de întreprinderi]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsI 
nOtherComprehensiveIn 
comeWhereGainsLosse 
sAreRecognisedFairValue 
MeasurementAssets

text label Descrierea elementelor-rând din alte elemente ale rezultatului global în 
care sunt recunoscute câștigurile (pierderile), evaluarea la valoarea justă, 
active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(ii)

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din alte elemente ale 
rezultatului global în care sunt recunoscute câștigurile (pierderile) în 
cursul perioadei pentru activele evaluate la valoarea justă. [Referințe: la 
valoarea justă [member]; alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full DescriptionOfLineItemsI 
nOtherComprehensiveIn 
comeWhereGainsLosse 
sAreRecognisedFairValue 
MeasurementEntitysOwnE 
quityInstruments

text label Descrierea elementelor-rând din alte elemente ale rezultatului global în 
care sunt recunoscute câștigurile (pierderile), evaluarea la valoarea justă, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(ii)

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din alte elemente ale 
rezultatului global în care sunt recunoscute câștigurile (pierderile) în 
cursul perioadei pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității evaluate la valoarea justă. [Referințe: la valoarea justă [member]; 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]; alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsI 
nOtherComprehensiveIn 
comeWhereGainsLosse 
sAreRecognisedFairValue 
MeasurementLiabilities

text label Descrierea elementelor-rând din alte elemente ale rezultatului global în 
care sunt recunoscute câștigurile (pierderile), evaluarea la valoarea justă, 
datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(ii)

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din alte elemente ale 
rezultatului global în care sunt recunoscute câștigurile (pierderile) în 
cursul perioadei pentru datoriile evaluate la valoarea justă. [Referințe: la 
valoarea justă [member]; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
ProfitOrLossInWhichGain 
LossOnCessationOfConso 
lidationOfSubsidiariesIsRe 
cognised

text label Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere 
în care este recunoscut(ă) câștigul (pierderea) la încetarea consolidării 
filialelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.9B c

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere 
în care este recunoscut(ă) câștigul (pierderea) la încetarea consolidării 
filialelor ca urmare a schimbării statutului de entitate de investiții. 
[Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text 
block]; filiale [member]]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
ProfitOrLossWhereGain 
sLossesAreRecognisedFair 
ValueMeasurementAssets

text label Descrierea elementelor-rând din profit sau pierdere în care sunt 
recunoscute câștigurile (pierderile), evaluarea la valoarea justă, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(i)

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere 
în care sunt recunoscute câștigurile (pierderile) în cursul perioadei 
pentru activele evaluate la valoarea justă. [Referințe: la valoarea justă 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
ProfitOrLossWhereGain 
sLossesAreRecognisedFair 
ValueMeasurementEntity 
sOwnEquityInstruments

text label Descrierea elementelor-rând din profit sau pierdere în care sunt 
recunoscute câștigurile (pierderile), evaluarea la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(i)

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere 
în care sunt recunoscute câștigurile (pierderile) în cursul perioadei 
pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității evaluate la 
valoarea justă. [Referințe: propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității [member]]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
ProfitOrLossWhereGain 
sLossesAreRecognisedFair 
ValueMeasurementLiabil 
ities

text label Descrierea elementelor-rând din profit sau pierdere în care sunt 
recunoscute câștigurile (pierderile), evaluarea la valoarea justă, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(i)

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere 
în care sunt recunoscute câștigurile (pierderile) în cursul perioadei 
pentru datoriile evaluate la valoarea justă. [Referințe: la valoarea justă 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
ProfitOrLossWhereGain 
sLossesAttributableTo 
ChangeInUnrealisedGain 
sOrLossesForAssetsHeldA 
tEndOfPeriodAreRecogni 
sedFairValueMeasurement

text label Descrierea elementelor-rând din profit sau pierdere în care sunt 
recunoscute câștigurile (pierderile) care pot fi atribuite modificării 
câștigurilor sau pierderilor nerealizate aferente activelor deținute la 
finalul perioadei, evaluarea la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 f

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere 
în care sunt raportate câștigurile (pierderile) din cursul perioadei 
recunoscute în profit sau pierdere pentru activele evaluate la valoarea 
justă care pot fi atribuite modificării câștigurilor (pierderilor) nerealizate 
aferente activelor respective deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: la valoarea justă [member]]
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ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
ProfitOrLossWhereGain 
sLossesAttributableTo 
ChangeInUnrealisedGain 
sOrLossesForEntitysOwnE 
quityInstrumentsHeldA 
tEndOfPeriodAreRecogni 
sedFairValueMeasurement

text label Descrierea elementelor-rând din profit sau pierdere în care sunt 
recunoscute câștigurile (pierderile) care pot fi atribuite modificării 
câștigurilor sau pierderilor nerealizate aferente propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității deținute la finalul perioadei, evaluarea la 
valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 f

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere 
în care sunt raportate câștigurile (pierderile) din cursul perioadei 
recunoscute în profit sau pierdere pentru propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității evaluate la valoarea justă care pot fi 
atribuite modificării câștigurilor sau pierderilor nerealizate aferente 
instrumentelor respective deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
ProfitOrLossWhereGain 
sLossesAttributableTo 
ChangeInUnrealisedGain 
sOrLossesForLiabilitiesHel 
dAtEndOfPeriodAreRecog 
nisedFairValueMeasure 
ment

text label Descrierea elementelor-rând din profit sau pierdere în care sunt 
recunoscute câștigurile (pierderile) care pot fi atribuite modificării 
câștigurilor sau pierderilor nerealizate aferente datoriilor deținute la 
finalul perioadei, evaluarea la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 f

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere 
în care sunt raportate câștigurile (pierderile) din cursul perioadei 
recunoscute în profit sau pierdere pentru datoriile evaluate la valoarea 
justă care pot fi atribuite modificării câștigurilor (pierderilor) nerealizate 
aferente datoriilor respective deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
StatementOfComprehensi 
veIncomeInWhichImpair 
mentLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossAreIncluded

text label Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din situația rezultatului 
global în care sunt incluse pierderile din depreciere recunoscute în profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 36.126 
a

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din situația rezultatului 
global în care sunt incluse pierderile din depreciere recunoscute în profit 
sau pierdere. [Referințe: pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]
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ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
StatementOfComprehensi 
veIncomeInWhichImpair 
mentLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossAreReversed

text label Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din situația rezultatului 
global în care sunt reluate pierderile din depreciere recunoscute în profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 36.126 
b

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din situația rezultatului 
global în care sunt reluate pierderile din depreciere recunoscute în profit 
sau pierdere. [Referințe: pierderea din depreciere (reluarea pierderii din 
depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
StatementOfComprehensi 
veIncomeThatIncludesPro 
ceedsAndCostIncludedIn 
ProfitOrLossInAccordance 
WithParagraph20AO 
fIAS16

text label Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din situația rezultatului 
global care include (includ) încasările și costurile incluse în profit sau 
pierdere în conformitate cu punctul 20A din IAS 16

Prezentarea informațiilor: IAS 16.74A 
b

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din situația rezultatului 
global care include (includ) încasările și costurile incluse în profit sau 
pierdere în conformitate cu punctul 20A din IAS 16. [Referințe: 
încasările incluse în profit sau pierdere în conformitate cu punctul 20A 
din IAS 16 care se referă la elemente produse care nu reprezintă un 
produs generat de activitățile curente ale entității; costurile incluse în 
profit sau pierdere în conformitate cu punctul 20A din IAS 16 care se 
referă la elemente produse care nu reprezintă un produs generat de 
activitățile curente ale entității]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
StatementOfFinancialPosi 
tionInWhichAssetsAndLia 
bilitiesRecognisedInRela 
tionToStructuredEntitie 
sAreRecognised

text label Descrierea elementelor-rând din situația poziției financiare în care sunt 
recunoscute activele și datoriile recunoscute în raport cu entitățile 
structurate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.29 
b

documentation Descrierea elementelor-rând din situația poziției financiare în care sunt 
recunoscute activele și datoriile în raport cu entitățile structurate.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/355  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
StatementOfFinancialPosi 
tionWhichIncludeLeaseLi 
abilities

text label Descrierea elementelor-rând din situația poziției financiare care includ 
datoriile care decurg din contractele de leasing

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.47 
b

documentation Descrierea elementelor-rând din situația poziției financiare care includ 
datoriile care decurg din contractele de leasing. [Referințe: datorii care 
decurg din contractele de leasing]

ifrs-full DescriptionOfLineItemsIn 
StatementOfFinancialPosi 
tionWhichIncludeRighto 
fuseAssets

text label Descrierea elementelor-rând din situația poziției financiare care includ 
activele aferente dreptului de utilizare

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.47 a 
(ii)

documentation Descrierea elementelor-rând din situația poziției financiare care includ 
activele aferente dreptului de utilizare. [Referințe: active aferente 
dreptului de utilizare]

ifrs-full DescriptionOfLinkBet 
weenReimbursementRight 
AndRelatedObligation

text label Descrierea legăturii dintre dreptul de rambursare și obligația aferentă Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
b

documentation Descrierea legăturii dintre un drept de rambursare și obligațiile privind 
beneficiul determinat. [Referințe: drepturile de rambursare legate de 
obligațiile privind beneficiul determinat, la valoarea justă]

ifrs-full DescriptionOfMajorAs 
sumptionsMadeConcer 
ningFutureEventsContin 
gentLiabilitiesInBusiness 
Combination

text label Descrierea principalelor ipoteze formulate în ceea ce privește 
evenimentele viitoare, datorii contingente într-o combinare de 
întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
c

documentation Descrierea principalelor ipoteze formulate în ceea ce privește 
evenimentele viitoare care pot afecta suma necesară decontării unei 
datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi. 
[Referințe: datorii contingente [member]; combinări de întreprinderi 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfMajorAs 
sumptionsMadeConcer 
ningFutureEventsOtherPro 
visions

text label Descrierea principalelor ipoteze formulate în ceea ce privește 
evenimentele viitoare, alte provizioane

Prezentarea informațiilor: IAS 37.85 b

documentation Descrierea principalelor ipoteze formulate în ceea ce privește 
evenimentele viitoare care pot afecta suma necesară decontării unui 
provizion. [Referințe: alte provizioane]

ifrs-full DescriptionOfManage 
mentsApproachToDeter 
miningValuesAssignedTo 
KeyAssumptions

text label Descrierea abordării pe care conducerea o are cu privire la stabilirea 
valorilor atribuite ipotezelor principale

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
d (ii), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e (ii), prezentarea informațiilor: 
IAS 36.135 d

documentation Descrierea abordării pe care conducerea o are cu privire la stabilirea 
valorii (sau a valorilor) atribuite ipotezelor principale, dacă acea valoare 
(acele valori) reflectă experiența anterioară sau, după caz, dacă sunt 
consecvente cu sursele externe de informații și, în caz contrar, modul în 
care diferă față de experiența anterioară sau sursele externe de informații 
și cauzele acestor diferențe. Ipotezele principale sunt acelea la care 
valoarea recuperabilă a unității (a grupului de unități) este cea mai 
sensibilă.

ifrs-full DescriptionOfManagingLi 
quidityRisk

text block label Prezentarea informațiilor privind modul în care entitatea gestionează 
riscul de lichiditate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.39 c

documentation Prezentarea informațiilor privind modul în care entitatea gestionează 
riscul de lichiditate. [Referințe: risc de lichiditate [member]]

ifrs-full DescriptionOfMaterialRe 
concilingItems

text label Descrierea elementelor de reconciliere importante Prezentarea informațiilor: IFRS 8.28

documentation Descrierea tuturor elementelor de reconciliere importante. [Referințe: 
elemente de reconciliere importante [member]]
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ifrs-full DescriptionOfMaximum 
TermOfOptionsGranted 
ForSharebasedPaymentAr 
rangement

text label Descrierea termenului maxim al opțiunilor acordate într-un angajament 
de plată pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 a

documentation Descrierea termenului maxim al opțiunilor acordate pentru un tip de 
angajament de plată pe bază de acțiuni care a existat la orice moment în 
decursul perioadei. O entitate care are angajamente de plată pe bază de 
acțiuni similare în mod substanțial poate agrega aceste informații. 
[Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full DescriptionOfMeasure 
mentBasisForNoncontrol 
lingInterestInAcquireeRe 
cognisedAtAcquisition 
Date

text label Descrierea bazei de evaluare a intereselor care nu controlează deținute în 
entitatea dobândită recunoscute la data achiziției

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
o (i)

documentation Descrierea bazei de evaluare a intereselor care nu controlează deținute 
într-o entitate dobândită recunoscute la data achiziției pentru 
combinările de întreprinderi în care dobânditorul deține mai puțin de 
100 % din participațiile în capitalurile proprii ale entității dobândite la 
data achiziției. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; interese 
care nu controlează deținute în entitatea dobândită recunoscute la data 
achiziției]

ifrs-full DescriptionOfMeasure 
mentDifferencesForFinan 
cialAssetsSubjectToOffset 
tingEnforceableMasterNet 
tingArrangementsOrSimi 
larAgreements

text label Descrierea diferențelor de evaluare pentru activele financiare care fac 
obiectul compensării, al unor contracte de compensare globală 
executorii sau al unor acorduri similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B42

documentation Descrierea oricăror diferențe de evaluare pentru activele financiare care 
sunt compensate sau care fac obiectul unui contract de compensare 
globală executoriu sau al unui acord similar. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full DescriptionOfMeasure 
mentDifferencesForFinan 
cialLiabilitiesSubjectToOff 
settingEnforceableMaster 
NettingArrangementsOrSi 
milarAgreements

text label Descrierea diferențelor de evaluare pentru datoriile financiare care fac 
obiectul compensării, al unor contracte de compensare globală 
executorii sau al unor acorduri similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B42

documentation Descrierea oricăror diferențe de evaluare pentru datoriile financiare care 
sunt compensate sau care fac obiectul unui contract de compensare 
globală executoriu sau al unui acord similar. [Referințe: datorii 
financiare]

ifrs-full DescriptionOfMethodOf 
SettlementForSharebased 
PaymentArrangement

text label Descrierea metodei de decontare pentru un angajament de plată pe bază 
de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 a

documentation Descrierea metodei de decontare (de exemplu, în numerar sau în 
capitaluri proprii) pentru un tip de angajament de plată pe bază de 
acțiuni care a existat la orice moment în decursul perioadei. O entitate 
care are angajamente de plată pe bază de acțiuni similare în mod 
substanțial poate agrega aceste informații. [Referințe: angajamente de 
plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full DescriptionOfMethodolo 
gyUsedToDetermineWhe 
therPresentingEffectsOf 
ChangesInLiabilitysCredi 
tRiskInOtherComprehensi 
veIncomeWouldCreateOr 
EnlargeAccountingMis 
matchInProfitOrLoss

text label Descrierea metodologiei sau metodologiilor utilizate pentru a stabili 
dacă prezentarea efectelor modificărilor riscului de credit al unei datorii 
în alte elemente ale rezultatului global ar crea sau ar amplifica o 
necorelare contabilă în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11 c

documentation Descrierea metodologiei sau metodologiilor utilizate pentru a stabili 
dacă prezentarea efectelor modificărilor riscului de credit al unei datorii 
financiare în alte elemente ale rezultatului global ar crea sau ar amplifica 
o necorelare contabilă în profit sau pierdere În cazul în care o entitate 
este obligată să prezinte efectele modificărilor riscului de credit al unei 
datorii în profit sau pierdere, prezentarea trebuie să cuprindă o descriere 
detaliată a relației economice descrise dintre caracteristicile datoriei și 
caracteristicile celorlalte instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere a căror valoare s-a schimbat ca urmare a 
modificărilor riscului de credit al datoriei. [Referințe: risc de credit 
[member]; instrumente financiare, clasa [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]
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ifrs-full DescriptionOfMethodsAn 
dAssumptionsUsedInPre 
paringSensitivityAnalysis 
ForActuarialAssumptions

text label Descrierea metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de 
sensibilitate pentru ipotezele actuariale

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145 
b

documentation Descrierea metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de 
sensibilitate pentru ipotezele actuariale semnificative. [Referințe: ipoteze 
actuariale [member]]

ifrs-full DescriptionOfMethodsAn 
dAssumptionsUsedInPre 
paringSensitivityAnalysis 
ToChangesInRiskExposur 
esThatAriseFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

text label Descrierea metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de 
sensibilitate la modificările variabilelor de risc care decurg din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 b

documentation Descrierea metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de 
sensibilitate la modificările variabilelor de risc care decurg din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DescriptionOfMethodsU 
sedToDevelopAndSubstan 
tiateUnobservableInputsU 
sedInFairValueMeasure 
mentAssets

text label Descrierea metodelor utilizate pentru elaborarea și justificarea datelor 
neobservabile utilizate pentru evaluarea valorii juste, active

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 e

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru elaborarea și justificarea datelor 
neobservabile utilizate pentru evaluarea valorii juste a activelor.

ifrs-full DescriptionOfMethodsU 
sedToDevelopAndSubstan 
tiateUnobservableInputsU 
sedInFairValueMeasure 
mentEntitysOwnEquityIn 
struments

text label Descrierea metodelor utilizate pentru elaborarea și justificarea datelor 
neobservabile utilizate pentru evaluarea valorii juste, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 e

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru elaborarea și justificarea datelor 
neobservabile utilizate pentru evaluarea valorii juste a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]
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ifrs-full DescriptionOfMethodsU 
sedToDevelopAndSubstan 
tiateUnobservableInputsU 
sedInFairValueMeasure 
mentLiabilities

text label Descrierea metodelor utilizate pentru elaborarea și justificarea datelor 
neobservabile utilizate pentru evaluarea valorii juste, datorii

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 e

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru elaborarea și justificarea datelor 
neobservabile utilizate pentru evaluarea valorii juste a datoriilor.

ifrs-full DescriptionOfMethodsU 
sedToMeasureContractsWi 
thinScopeOfIFRS17And 
ProcessesForEstimatingIn 
putsToThoseMethods

text label Descrierea metodelor utilizate pentru evaluarea contractelor care intră 
sub incidența IFRS 17 și a proceselor de estimare a datelor de intrare ale 
acestor metode

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 a

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru evaluarea contractelor care intră 
sub incidența IFRS 17 și a proceselor de estimare a datelor de intrare ale 
acestor metode.

ifrs-full DescriptionOfMethodsU 
sedToMeasureFairValueOf 
NoncashAssetsDeclared 
ForDistributionToOwners 
BeforeFinancialStatement 
sAuthorisedForIssue

text label Descrierea metodelor utilizate pentru evaluarea valorii juste a activelor 
nemonetare declarate pentru distribuire către proprietari înainte să fie 
autorizată publicarea situațiilor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRIC 17.17 
c

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru evaluarea valorii juste a activelor 
nemonetare declarate pentru distribuirea drept dividende atunci când 
data declarării este după finalul perioadei de raportare, dar înainte de 
autorizarea publicării situațiilor financiare. [Referințe: active 
nemonetare declarate pentru distribuire către proprietari înainte să fie 
autorizată publicarea situațiilor financiare]

ifrs-full DescriptionOfMethodsU 
sedToMeasureRisksThatAr 
iseFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS17

text label Descrierea metodelor utilizate pentru evaluarea riscurilor care decurg 
din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124 b

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru evaluarea riscurilor care decurg 
din contractele care intră sub incidența IFRS 17.
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ifrs-full DescriptionOfMethodsU 
sedToRecogniseRevenue 
FromContractsWithCusto 
mers

text label Descrierea metodelor utilizate pentru recunoașterea veniturilor din 
contractele cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.124 
a

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru recunoașterea veniturilor din 
contractele cu clienții. [Referințe: venituri din contractele cu clienții]

ifrs-full DescriptionOfMethodToR 
ecogniseInsuranceAcquisi 
tionCashFlowsWhenUsing 
PremiumAllocationAp 
proach

text label Descrierea metodei de recunoaștere a fluxurilor de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor atunci când se utilizează metoda repartizării 
primelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.97 c

documentation Descrierea metodei alese de către o entitate care utilizează metoda 
repartizării primelor pentru a recunoaște fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor prin aplicarea punctului 59(a) din IFRS 17. 
Metoda repartizării primelor este o abordare, descrisă la punctele 53-59 
din IFRS 17, care simplifică evaluarea datoriei pentru perioada de 
acoperire rămasă aferente unui grup de contracte de asigurare. 
[Referințe: creștere (reducere) cauzată de fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor, datorie aferentă (activ aferent) contractelor 
de asigurare]

ifrs-full DescriptionOfMethodUse 
dAndAssumptionsMade 
ToIncorporateEffectsOfEx 
pectedEarlyExerciseShar 
eOptionsGranted

text label Descrierea metodei utilizate și a ipotezelor formulate pentru a încorpora 
în preț efectele preconizate ale exercitării înainte de termen, opțiuni pe 
acțiuni acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Descrierea metodei utilizate și a ipotezelor formulate pentru a încorpora 
în preț efectele exercitării înainte de termen a opțiunilor pe acțiuni 
acordate.

ifrs-full DescriptionOfMethodU 
sedToDetermineAmortisa 
tionOfAssetsRecognised 
FromCostsToObtainOrFul 
filContractsWithCusto 
mers

text label Descrierea metodei utilizate pentru a determina amortizarea activelor 
recunoscute din costurile de obținere sau de îndeplinire a contractelor cu 
clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.127 
b

documentation Descrierea metodei utilizate pentru a determina amortizarea activelor 
recunoscute din costurile de obținere sau de îndeplinire a contractelor cu 
clienții. [Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau 
îndeplinire a contractelor cu clienții]
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ifrs-full DescriptionOfNature 
AmountAndCorrectionO 
fAccountingErrorsInPrior 
PeriodsEstimate

text block label Descrierea naturii erorilor contabile din perioadele anterioare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.49 a

documentation Descrierea naturii erorilor contabile din perioadele anterioare.

ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dAmountOfAnyMeasure 
mentPeriodAdjustments 
RecognisedForParticular 
AssetsLiabilitiesNoncon 
trollingInterestsOrItemsOf 
Consideration

text label Descrierea naturii ajustărilor din perioada de evaluare recunoscute 
pentru anumite active, datorii, interese care nu controlează sau elemente 
de contravaloare

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 a 
(iii)

documentation Descrierea naturii ajustărilor din perioada de evaluare recunoscute 
pentru anumite active, datorii, interese care nu controlează sau elemente 
de contravaloare în cazul cărora contabilizarea inițială a unei combinări 
de întreprinderi este incompletă. [Referințe: interese care nu controlează; 
ajustări din perioada de evaluare recunoscute pentru anumite active, 
datorii, interese care nu controlează sau elemente de contravaloare; 
combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dAmountOfChangeInAc 
countingEstimate

text block label Descrierea naturii modificării estimărilor contabile [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 8.39

documentation Descrierea naturii modificărilor estimărilor contabile care au efecte în 
perioada curentă sau se estimează că vor avea efecte în perioadele 
viitoare.

ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dAmountOfChangeInEsti 
mateDuringFinalInterim 
Period

text label Descrierea naturii și a valorii modificării estimărilor survenite în 
perioada interimară finală

Prezentarea informațiilor: IAS 34.26

documentation Descrierea naturii și a valorii unei modificări a estimării unei sume 
raportate într-o perioadă intermediară care se modifică semnificativ în 
cursul perioadei interimare finale a exercițiului financiar.
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ifrs-full DescriptionOfNatureAnd 
CarryingAmountOfAsset 
sObtained

text label Descrierea naturii activelor obținute prin intrarea în posesia garanțiilor 
reale sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.38 a

documentation Descrierea naturii activelor financiare sau nefinanciare obținute de către 
entitate prin intrarea în posesia garanțiilor reale pe care le deține sau prin 
apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit (de exemplu garanții). 
[Referințe: garanții [member]; active obținute prin intrarea în posesia 
garanțiilor reale sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de 
credit; active financiare]

ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dEffectOfAnyAsymmetri 
calAllocationsToReporta 
bleSegments

text label Descrierea naturii și a efectului oricăror alocări asimetrice pentru 
segmentele raportabile

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.27 f

documentation Descrierea naturii și a efectului oricăror alocări asimetrice pentru 
segmentele raportabile. De exemplu, o entitate ar putea aloca cheltuielile 
de amortizare unui segment fără a aloca activele amortizabile aferente 
acelui segment. [Referințe: segmente raportabile [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dExtentOfGovernment 
GrantsForAgriculturalActi 
vityRecognisedInFinan 
cialStatements

text label Descrierea naturii și a amplorii subvențiilor guvernamentale pentru 
activități agricole recunoscute în situațiile financiare

Prezentarea informațiilor: IAS 41.57 a

documentation Descrierea naturii și a amplorii subvențiilor guvernamentale pentru 
activități agricole recunoscute în situațiile financiare. [Referințe: guvern 
[member]; subvenții guvernamentale]

ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dExtentOfGovernment 
GrantsRecognisedInFinan 
cialStatements

text label Descrierea naturii și a amplorii subvențiilor guvernamentale 
recunoscute în situațiile financiare

Prezentarea informațiilor: IAS 20.39 b

documentation Descrierea naturii și a amplorii subvențiilor guvernamentale 
recunoscute în situațiile financiare. [Referințe: subvenții 
guvernamentale]
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ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dExtentOfRateregulatedAc 
tivity

text label Descrierea naturii și a amplorii activității cu tarife reglementate Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30 a

documentation Descrierea naturii și a amplorii activității cu tarife reglementate. 
[Referințe: activități cu tarife reglementate [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dExtentOfSignificantRes 
trictionsOnTransferOf 
FundsToParent

text label Descrierea naturii și a amplorii restricțiilor importante privind transferul 
de fonduri către entitate

Prezentarea informațiilor: IFRS 
12.19D a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.22 a

documentation Descrierea naturii și a sferei oricăror restricții importante (de exemplu, 
care rezultă dintr-un acord de împrumut sau din cerințe reglementare) 
asupra capacităților altor entități de a transfera fonduri către entitatea 
raportoare sub formă de dividende în numerar sau de a rambursa 
împrumuturi sau avansuri.

ifrs-full DescriptionOfNatureAn 
dExtentToWhichProtecti 
veRightsOfNoncontrollin 
gInterestsCanSignifican 
tlyRestrictEntitysAbility 
ToAccessOrUseAssetsAnd 
SettleLiabilitiesOfGroup

text label Descrierea naturii și a măsurii în care drepturile de protecție ale 
intereselor care nu controlează pot restricționa semnificativ capacitatea 
entității de a avea acces sau de a utiliza activele și de a deconta datoriile 
grupului

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.13 
b

documentation Descrierea naturii și a măsurii în care drepturile de protecție ale 
intereselor care nu controlează pot restricționa semnificativ capacitatea 
entității de a avea acces sau de a utiliza activele și de a deconta datoriile 
grupului (de exemplu, atunci când o societate-mamă are obligația de a 
deconta datoriile unei filiale înainte de a deconta datoriile proprii sau 
atunci când este necesar acceptul intereselor care nu controlează pentru 
a accesa activele sau pentru a deconta datoriile unei filiale). Drepturile de 
protecție sunt drepturi concepute pentru a proteja interesele părții care 
deține drepturile respective, fără a conferi acelei părți autoritate asupra 
entității în cadrul căreia deține drepturile respective. [Referințe: interese 
care nu controlează; filiale [member]]
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ifrs-full DescriptionOfNatureAnd 
FinancialEffectOfBusiness 
CombinationsAfterRepor 
tingPeriodBeforeStatement 
sAuthorisedForIssue

text label Descrierea naturii și a efectelor financiare ale combinărilor de 
întreprinderi după perioada de raportare, dar înainte să fie autorizată 
publicarea situațiilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.59 b

documentation Descrierea naturii și a efectelor financiare ale combinărilor de 
întreprinderi după sfârșitul perioadei de raportare, dar înainte să fie 
autorizată publicarea situațiilor financiare. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureAnd 
FinancialEffectOfBusiness 
CombinationsDuringPer 
iod

text label Descrierea naturii și a efectelor financiare ale combinărilor de 
întreprinderi în cursul perioadei

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.59 a

documentation Descrierea naturii și a efectelor financiare ale combinărilor de 
întreprinderi în cursul perioadei curente de raportare. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureAnd 
PurposeOfReservesWithi 
nEquity

text label Descrierea naturii și a scopului rezervelor din cadrul capitalurilor proprii Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 b

documentation Descrierea naturii și a scopului rezervelor din cadrul capitalurilor 
proprii. [Referințe: alte rezerve]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfAc 
tivitiesOfBiologicalAssets

text label Descrierea naturii activităților care implică active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.46 a

documentation Descrierea naturii activităților care implică active biologice. [Referințe: 
active biologice]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfAs 
setsWithSignificantRiskOf 
MaterialAdjustmentsWi 
thinNextFinancialYear

text label Descrierea naturii activelor cu risc semnificativ de a provoca ajustări 
importante în următorul exercițiu financiar

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125 a

documentation Descrierea naturii activelor supuse unor ipoteze care prezintă un risc 
semnificativ de a provoca o ajustare importantă a cuantumurilor 
activelor respective în următorul exercițiu financiar.
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ifrs-full DescriptionOfNatureOfBe 
nefitsProvidedByPlan

text label Descrierea naturii prestațiilor furnizate de un plan Prezentarea informațiilor: IAS 19.139 
a (i)

documentation Descrierea naturii prestațiilor furnizate de un plan de beneficii 
determinate (de exemplu, planul de beneficii determinate bazat pe 
salariul final sau planul bazat pe cotizații cu garanții). [Referințe: planuri 
de beneficii determinate [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
ChangeInAccountingPo 
licy

text label Descrierea naturii modificării politicii contabile Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 c

documentation Descrierea naturii unei modificări a politicii contabile legate de aplicarea 
inițială a unui IFRS. [Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
ChangesFromPriorPeriod 
sInMeasurementMethod 
sUsedToDetermineRepor 
tedSegmentProfitOrLos 
sAndEffectOfThose 
ChangesOnMeasureOfSeg 
mentProfitOrLoss

text label Descrierea naturii modificărilor din perioadele anterioare privind 
metodele de evaluare utilizate pentru determinarea profitului sau 
pierderii pe segment raportat și a efectului acestor modificări asupra 
evaluării profitului sau pierderii pe segment

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.27 e

documentation Descrierea naturii modificărilor din perioadele anterioare privind 
metodele de evaluare utilizate pentru determinarea profitului sau 
pierderii pe segment raportat, precum și a efectului, dacă există, al 
acestor modificări asupra evaluării profitului (pierderii) pe segment. 
[Referințe: segmente raportabile [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
ClassOfAssetsMeasuredAt 
FairValue

text label Descrierea naturii clasei de active evaluate la valoarea justă Exemplu: IFRS 13.92, exemplu: IFRS 
13.IE64 a

documentation Descrierea naturii clasei de active care sunt evaluate la valoarea justă, 
inclusiv a caracteristicilor elementelor evaluate care sunt luate în 
considerare la determinarea datelor de intrare relevante. [Referințe: la 
valoarea justă [member]]
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ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
ClassOfEntitysOwnEqui 
tyInstrumentsMeasuredAt 
FairValue

text label Descrierea naturii clasei propriilor instrumente de capitaluri proprii ale 
entității evaluate la valoarea justă

Exemplu: IFRS 13.92, exemplu: IFRS 
13.IE64 a

documentation Descrierea naturii clasei propriilor instrumente de capitaluri proprii ale 
entității care sunt evaluate la valoarea justă, inclusiv a caracteristicilor 
elementelor evaluate care sunt luate în considerare la determinarea 
datelor de intrare relevante. [Referințe: la valoarea justă [member]; 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
ClassOfLiabilitiesMeasure 
dAtFairValue

text label Descrierea naturii clasei de datorii evaluate la valoarea justă Exemplu: IFRS 13.92, exemplu: IFRS 
13.IE64 a

documentation Descrierea naturii clasei de datorii care sunt evaluate la valoarea justă, 
inclusiv a caracteristicilor elementelor evaluate care sunt luate în 
considerare la determinarea datelor de intrare relevante. [Referințe: la 
valoarea justă [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
ContingentAssets

text label Descrierea naturii activelor contingente Prezentarea informațiilor: IAS 37.89

documentation Descrierea naturii activelor potențiale care apar ca urmare a unor 
evenimente anterioare și a căror existență va fi confirmată doar de 
apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, 
care nu sunt în totalitate controlate de entitate.

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
Counterparty

text label Descrierea naturii contrapărții Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG23 b

documentation Descrierea naturii altei părți la tranzacție decât entitatea.
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ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
DifferencesBetweenMea 
surementsOfReportable 
SegmentsAssetsAndEntity 
sAssets

text label Descrierea naturii diferențelor dintre evaluările activelor segmentelor 
raportabile și evaluările activelor entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.27 c

documentation Descrierea naturii diferențelor dintre evaluările activelor segmentelor 
raportabile și evaluările activelor entității. Aceste diferențe ar putea 
include politicile contabile și politicile de alocare a activelor utilizate în 
comun care sunt necesare pentru înțelegerea informațiilor pentru un 
segment raportat. [Referințe: segmente raportabile [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
DifferencesBetweenMea 
surementsOfReportable 
SegmentsLiabilitiesAndEn 
titysLiabilities

text label Descrierea naturii diferențelor dintre evaluările datoriilor segmentelor 
raportabile și evaluările datoriilor entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.27 d

documentation Descrierea naturii diferențelor dintre evaluările datoriilor segmentelor 
raportabile și evaluările datoriilor entității. Aceste diferențe ar putea 
include politicile contabile și politicile de alocare a datoriilor utilizate în 
comun care sunt necesare pentru înțelegerea informațiilor pentru un 
segment raportat. [Referințe: segmente raportabile [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
DifferencesBetweenMea 
surementsOfReportable 
SegmentsProfitsOrLosse 
sAndEntitysProfitOrLoss 
BeforeIncomeTaxExpen 
seOrIncomeAndDisconti 
nuedOperations

text label Descrierea naturii diferențelor dintre evaluările profitului sau pierderii 
segmentelor raportabile și evaluările profitului sau pierderii entității 
înainte de cheltuielile sau veniturile privind impozitul pe profit și 
activitățile întrerupte

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.27 b

documentation Descrierea naturii diferențelor dintre evaluările profitului sau pierderii 
segmentelor raportabile și evaluările profitului sau pierderii entității 
înainte de cheltuielile sau veniturile privind impozitul pe profit și 
activitățile întrerupte. Aceste diferențe ar putea include politicile 
contabile și politicile de alocare a costurilor suportate la nivel central 
care sunt necesare pentru înțelegerea informațiilor pentru un segment 
raportat. [Referințe: activități întrerupte [member]; segmente raportabile 
[member]]
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ifrs-full DescriptionOfNatureOfEn 
titysOperationsAndPrinci 
palActivities

text label Descrierea naturii operațiunilor și a principalelor activități ale entității Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 b

documentation Descrierea naturii operațiunilor și a principalelor obiecte de activitate ale 
entității

ifrs-full DescriptionOfNatureOfEn 
titysRelationshipWithAs 
sociate

text label Descrierea naturii relației entității cu o entitate asociată Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 a 
(ii)

documentation Descrierea naturii relației entității cu o entitate asociată (de exemplu, 
descrierea naturii activităților entității asociate și dacă acestea au un rol 
strategic în activitățile entității). [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfEn 
titysRelationshipWithJoin 
tOperation

text label Descrierea naturii relației entității cu o activitate comună Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 a 
(ii)

documentation Descrierea naturii relației entității cu o activitate comună (de exemplu, 
descrierea naturii activităților activității comune și dacă acestea au un rol 
strategic în activitățile entității). [Referințe: activități comune [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfEn 
titysRelationshipWithJoint 
Venture

text label Descrierea naturii relației entității cu o asociere în participație Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 a 
(ii)

documentation Descrierea naturii relației entității cu o asociere în participație (de 
exemplu, descrierea naturii activităților asocierii în participație și dacă 
acestea au un rol strategic în activitățile entității). [Referințe: asocieri în 
participație [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfFi 
nancialStatements

text label Descrierea naturii situațiilor financiare Prezentarea informațiilor: IAS 1.51 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.16 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 a

documentation Descrierea naturii situațiilor financiare (de exemplu, dacă situațiile 
financiare se referă la o entitate individuală sau la un grup de entități).
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ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
GoodsOrServicesThatEnti 
tyHasPromisedToTransfer

text label Descrierea naturii bunurilor sau serviciilor pe care entitatea a promis să 
le transfere

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119 
c

documentation Descrierea naturii bunurilor sau serviciilor pe care entitatea a promis să 
le transfere clienților.

ifrs-full DescriptionOfNatureOfIm 
pendingChangeInAccoun 
tingPolicy

text label Descrierea naturii modificării iminente de politică contabilă Exemplu: IAS 8.31 b

documentation Descrierea naturii modificării sau a modificărilor iminente de politică 
contabilă datorate unui IFRS nou care a fost emis, dar care nu este încă în 
vigoare.

ifrs-full DescriptionOfNatureOfIn 
dividualAsset

text label Descrierea naturii unui activ individual Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
c (i)

documentation Descrierea naturii unui activ individual pentru care a fost recunoscută 
sau reluată o pierdere din depreciere în cursul perioadei. [Referințe: 
pierdere din depreciere]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfIn 
terestInFunds

text label Descrierea naturii intereselor în fonduri Prezentarea informațiilor: IFRIC 5.11

documentation Descrierea naturii intereselor entității în fonduri de dezafectare, de 
reconstituire și de reabilitare a mediului.

ifrs-full DescriptionOfNatureOfLia 
bilitiesConnectedWithIn 
suranceThatAreNotLiabili 
tiesArisingFromContracts 
WithinScopeOfIFRS4

text label Descrierea naturii datoriilor legate de asigurări care nu sunt datorii care 
decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 4

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C a

documentation Descrierea naturii datoriilor legate de asigurări care nu sunt datorii care 
decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 4.
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ifrs-full DescriptionOfNatureOfLia 
bilitiesWithSignificantRis 
kOfMaterialAdjustments 
WithinNextFinancialYear

text label Descrierea naturii datoriilor cu risc semnificativ de a provoca ajustări 
importante în următorul exercițiu financiar

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125 a

documentation Descrierea naturii datoriilor supuse unor ipoteze care prezintă un risc 
semnificativ de a provoca o ajustare importantă a cuantumurilor 
datoriilor respective în următorul exercițiu financiar.

ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
MainAdjustmentsThat 
WouldMakeHistoricalSum 
mariesOrComparativeIn 
formationPresentedInAc 
cordanceWithPrevious 
GAAPComplyWithIFRSs

text label Descrierea naturii ajustărilor principale care ar asigura conformitatea cu 
IFRS-urile a sintezelor istorice sau a informațiilor comparative 
prezentate în conformitate cu GAAP anterioare

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.22 b

documentation Descrierea naturii ajustărilor principale care ar asigura conformitatea cu 
IFRS-urile a sintezelor istorice sau a informațiilor comparative 
prezentate în conformitate cu GAAP anterioare. [Referințe: GAAP 
anterioare [member]; IFRS [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfNe 
cessaryAdjustmentToProvi 
deComparativeInforma 
tion

text label Descrierea naturii ajustărilor necesare pentru a oferi informații 
comparative

Prezentarea informațiilor: IAS 1.42 b

documentation Descrierea, în situația în care reclasificarea sumelor comparative este 
imposibil de realizat, a naturii ajustărilor care ar fi fost făcute dacă 
valorile ar fi fost reclasificate.

ifrs-full DescriptionOfNatureOfNo 
nadjustingEventAfterRe 
portingPeriod

text label Descrierea naturii unui eveniment ulterior perioadei de raportare care 
nu conduce la ajustarea situațiilor financiare

Prezentarea informațiilor: IAS 10.21 a

documentation Descrierea naturii unui eveniment ulterior perioadei de raportare care 
nu conduce la ajustarea situațiilor financiare. [Referințe: evenimente 
ulterioare perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor 
financiare [member]]
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ifrs-full DescriptionOfNatureOf 
NoncashAssetsHeldForDis 
tributionToOwnersDeclar 
edBeforeFinancialState 
mentsAuthorisedForIssue

text label Descrierea naturii activelor nemonetare deținute pentru distribuire către 
proprietari care sunt declarate înainte să fie autorizată publicarea 
situațiilor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRIC 17.17 
a

documentation Descrierea naturii activelor nemonetare pentru distribuirea drept 
dividende atunci când data declarării este după finalul perioadei de 
raportare, dar înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare.

ifrs-full DescriptionOfNatureOfO 
bligationContingentLiabil 
ities

text label Descrierea naturii obligației, datorii contingente Prezentarea informațiilor: IAS 37.86

documentation Descrierea naturii obligației pentru datoriile contingente. [Referințe: 
datorii contingente [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfO 
bligationContingentLiabili 
tiesInBusinessCombina 
tion

text label Descrierea naturii obligației, datorii contingente într-o combinare de 
întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j 
(i), prezentarea informațiilor: IFRS 3. 
B67 c

documentation Descrierea naturii obligației pentru datoriile contingente recunoscute 
într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente 
[member]; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfO 
bligationOtherProvisions

text label Descrierea naturii obligației, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.85 a

documentation Descrierea naturii obligației pentru alte provizioane. [Referințe: alte 
provizioane]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfRe 
classificationOrChangesIn 
Presentation

text label Descrierea naturii reclasificărilor sau a modificărilor prezentării Prezentarea informațiilor: IAS 1.41 a

documentation Descrierea naturii reclasificărilor sau a modificărilor prezentării.
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ifrs-full DescriptionOfNatureOfRe 
gulatoryRatesettingPro 
cess

text label Descrierea naturii procesului de stabilire a tarifelor reglementate Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30 a

documentation Descrierea naturii procesului de stabilire a tarifelor reglementate.

ifrs-full DescriptionOfNatureOfRe 
latedPartyRelationship

text label Descrierea naturii relației cu părțile afiliate Prezentarea informațiilor: IAS 24.18

documentation Descrierea naturii relațiilor cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfRe 
lationshipBetweenTransfer 
redFinancialAssetsThatAre 
NotDerecognisedInTheir 
EntiretyAndAssociatedLi 
abilities

text label Descrierea naturii relației dintre activele financiare transferate care nu 
sunt derecunoscute în întregime și datoriile asociate acestora

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D 
c

documentation Descrierea naturii relației dintre activele financiare transferate care nu 
sunt derecunoscute în întregime și datoriile asociate acestora, inclusiv 
restricțiile, rezultând din transfer, referitoare la utilizarea activelor 
transferate de către entitatea raportoare. [Referințe: active financiare 
transferate care nu sunt derecunoscute în totalitate [member]; active 
financiare]

ifrs-full DescriptionOfNatureOfRe 
lationshipWithSubsidiary 
WhereParentHasDirec 
tlyOrIndirectlyLessThan 
HalfOfVotingPower

text label Descrierea raționamentelor și a ipotezelor importante efectuate pentru a 
stabili dacă entitatea controlează o altă entitate, chiar dacă deține mai 
puțin de jumătate din drepturile de vot

Exemplu: IFRS 12.9 b

documentation Descrierea raționamentelor și a ipotezelor importante efectuate atunci 
când entitatea stabilește dacă controlează o altă entitate, chiar dacă 
deține mai puțin de jumătate din drepturile de vot.
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ifrs-full DescriptionOfNature 
OfRisksBeingHedged

text label Descrierea naturii riscurilor acoperite Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22 c

documentation Descrierea naturii riscurilor acoperite.

ifrs-full DescriptionOfNatureOfVo 
luntaryChangeInAccoun 
tingPolicy

text label Descrierea naturii modificării voluntare a politicii contabile Prezentarea informațiilor: IAS 8.29 a

documentation Descrierea naturii unei modificări voluntare a politicii contabile.

ifrs-full DescriptionOfNoncurren 
tAssetOrDisposalGrou 
pHeldForSaleWhichWere 
SoldOrReclassified

text label Descrierea activului imobilizat sau a grupului destinat cedării deținut în 
vederea vânzării care a fost vândut sau reclasificat

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.41 a

documentation Descrierea activelor imobilizate sau a grupurilor destinate cedării care fie 
au fost clasificate drept deținute în vederea vânzării, fie au fost vândute. 
[Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate 
drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full DescriptionOfNonfinan 
cialMeasuresOrEstimate 
sOfBiologicalAssets

text label Descrierea evaluărilor sau a estimărilor nefinanciare ale cantităților fizice 
ale activelor biologice și ale produselor agricole

Prezentarea informațiilor: IAS 41.46 b

documentation Descrierea evaluărilor sau a estimărilor nefinanciare ale cantităților fizice 
ale activelor biologice și ale produselor agricole. [Referințe: active 
biologice]

ifrs-full DescriptionOfObjective 
sPoliciesAndProcessesFor 
ManagingRisk

text label Descrierea obiectivelor, politicilor și proceselor de gestionare a riscurilor Prezentarea informațiilor: IFRS 7.33 b

documentation Descrierea obiectivelor, politicilor și proceselor de gestionare a riscurilor 
care decurg din instrumentele financiare. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/375  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfObjective 
sPoliciesAndProcessesFor 
ManagingRisksArisingFro 
mInsuranceContractsAnd 
MethodsUsedToManage 
ThoseRisks

text label Descrierea obiectivelor, politicilor și procedurilor de gestionare a 
riscurilor care decurg din contracte de asigurare și a metodelor de 
gestionare a acestor riscuri

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 a

documentation Descrierea obiectivelor, politicilor și procedurilor entității pentru 
gestionarea riscurilor care decurg din contracte de asigurare și a 
metodelor de gestionare a acestor riscuri. [Referințe: tipuri de contracte 
de asigurare [member]]

ifrs-full DescriptionOfObjective 
sPoliciesAndProcessesFor 
ManagingRisksThatArise 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17

text label Descrierea obiectivelor, politicilor și proceselor de gestionare a riscurilor 
care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124 b

documentation Descrierea obiectivelor, politicilor și proceselor entității în materie de 
gestionare a riscurilor care decurg din contractele care intră sub 
incidența IFRS 17.

ifrs-full DescriptionOfObligations 
ForReturnsRefundsAndO 
therSimilarObligations

text label Descrierea obligațiilor legate de retururi, rambursări și a altor obligații 
similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119 
d

documentation Descrierea obligațiilor legate de retururi, rambursări și a altor obligații 
similare din contractele cu clienții.

ifrs-full DescriptionOfOptionLife 
ShareOptionsGranted

X.XX duration label Durata de viață a opțiunii, opțiuni pe acțiuni acordate Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Durata de viață a opțiunilor pe acțiuni acordate.

ifrs-full DescriptionOfOptionPri 
cingModelShareOptions 
Granted

text label Descrierea modelului de evaluare a opțiunii, opțiuni pe acțiuni acordate Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Descrierea modelului de evaluare a opțiunii utilizat în cazul opțiunilor 
pe acțiuni acordate. [Referințe: model de evaluare a opțiunii [member]]
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ifrs-full DescriptionOfOtherAc 
countingPoliciesRelevant 
ToUnderstandingOfFinan 
cialStatements

text block label Descrierea altor politici contabile relevante pentru înțelegerea situațiilor 
financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.117 b 
- Data de expirare 1.1.2023

documentation Descrierea politicilor contabile relevante pentru înțelegerea situațiilor 
financiare pe care entitatea nu le prezintă separat.

ifrs-full DescriptionOfOtherEqui 
tyInterest

text label Descrierea drepturilor, privilegiilor și restricțiilor aferente unei categorii 
de participații în capitalurile proprii ale unei entități fără capital social

Prezentarea informațiilor: IAS 1.80

documentation Descrierea drepturilor, privilegiilor și restricțiilor aferente unei categorii 
de participații în capitalurile proprii ale unei entități fără capital social. 
[Referințe: capital social [member]; alte participații în capitalurile 
proprii]

ifrs-full DescriptionOfOtherInfor 
mationUsedToAssessCre 
ditQuality

text label Descrierea altor informații utilizate pentru evaluarea calității creditului Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG23 d

documentation Descrierea informațiilor utilizate pentru a evalua calitatea creditului 
activelor financiare cu risc de credit care nu sunt nici restante, nici 
depreciate și pe care entitatea nu le prezintă separat. [Referințe: risc de 
credit [member]]

ifrs-full DescriptionOfOtherInput 
sToOptionsPricingModel 
ShareOptionsGranted

text label Descrierea altor date de intrare pentru modelul de evaluare a opțiunilor, 
opțiuni pe acțiuni acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Descrierea datelor de intrare pentru modelul de evaluare a opțiunilor pe 
acțiuni acordate pe care entitatea nu le prezintă separat. [Referințe: 
model de evaluare a opțiunii [member]]
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ifrs-full DescriptionOfOtherTran 
sactionsThatAreCollective 
lySignificant

text label Descrierea altor tranzacții care sunt semnificative în mod colectiv Prezentarea informațiilor: IAS 24.26 b 
(ii)

documentation Descrierea tranzacțiilor cu un guvern care deține controlul sau controlul 
în comun ori exercită o influență semnificativă asupra entității 
raportoare și cu entitățile aflate sub controlul, controlul comun sau 
influența semnificativă a guvernului respectiv, care sunt semnificative în 
mod colectiv, dar nu în mod individual.

ifrs-full DescriptionOfPerforman 
ceObligationsToArrange 
ForAnotherPartyToTrans 
ferGoodsOrServices

text label Descrierea obligațiilor de executare de a se asigura că o altă parte 
transferă bunuri sau servicii

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119 
c

documentation Descrierea obligațiilor de executare de a se asigura că o altă parte 
transferă bunuri sau servicii către clienți. [Referințe: obligații de 
executare [member]]

ifrs-full DescriptionOfPeriods 
WhenCashFlowsAffectPro 
fitOrLoss

text label Descrierea perioadelor în care fluxurile de trezorerie afectează profitul 
sau pierderea

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 a

documentation Descrierea perioadelor în care se preconizează că fluxurile de trezorerie 
vor afecta profitul sau pierderea pentru acoperirile fluxurilor de 
trezorerie împotriva riscurilor. [Referințe: acoperiri ale fluxurilor de 
trezorerie împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full DescriptionOfPeriods 
WhenCashFlowsExpected 
ToOccur

text label Descrierea perioadelor în care fluxurile de trezorerie sunt preconizate să 
apară

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 a

documentation Descrierea perioadelor în care se preconizează că vor apărea fluxurile de 
trezorerie pentru acoperirile fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor. [Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor [member]]

ifrs-full DescriptionOfPlanAmend 
mentsCurtailmentsAndSet 
tlements

text label Descrierea modificărilor, reducerilor și decontărilor planului Prezentarea informațiilor: IAS 19.139 
c

documentation Descrierea modificărilor, reducerilor și decontărilor planului de beneficii 
determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfPoliciesFor 
DisposingOfAssetsNotRea 
dilyConvertibleIntoCa 
shOrForUsingThemInItsO 
perations

text block label Descrierea politicilor privind cedarea sau utilizarea în activități a 
activelor obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale sau alte 
ameliorări ale condițiilor de credit [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.38 b

documentation Descrierea politicilor privind cedarea sau utilizarea în activități a 
activelor obținute de entitate prin intrarea în posesia garanțiilor reale pe 
care le deține sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit 
(de exemplu garanții), atunci când activele nu sunt convertibile fără 
dificultăți în numerar. [Referințe: garanții [member]]

ifrs-full DescriptionOfPolicyForDe 
terminingContributionOf 
DefinedBenefitPlansThat 
ShareRisksBetweenVariou 
sEntities

text block label Descrierea politicii de determinare a contribuției la planurile de beneficii 
determinate care repartizează riscurile între entitățile aflate sub control 
comun [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.149 
b

documentation Descrierea politicii de determinare a contribuției care trebuie plătită de 
entitate la planurile de beneficii determinate care repartizează riscurile 
între entitățile aflate sub control comun. [Referințe: planuri de beneficii 
determinate [member]]

ifrs-full DescriptionOfPolicyForDe 
terminingWhenTransfers 
BetweenLevelsAreDeemed 
ToHaveOccurredAssets

text label Descrierea politicii de stabilire a momentului în care se estimează ca au 
avut loc transferuri, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 
13.93 e (iv), prezentarea informațiilor: 
IFRS 13.95documentation Descrierea politicii de stabilire a momentului în care se estimează ca au 

avut loc transferuri de active între nivelurile ierarhiei valorii juste. 
Politica privind momentul recunoașterii transferurilor trebuie să fie 
aceeași pentru transferurile către niveluri cu aceea pentru transferurile de 
la niveluri.
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ifrs-full DescriptionOfPolicyForDe 
terminingWhenTransfers 
BetweenLevelsAreDeemed 
ToHaveOccurredEntity 
sOwnEquityInstruments

text label Descrierea politicii de stabilire a momentului în care se estimează ca au 
avut loc transferuri, propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 
13.93 e (iv), prezentarea informațiilor: 
IFRS 13.95

documentation Descrierea politicii de stabilire a momentului în care se estimează ca au 
avut loc transferuri ale propriilor instrumente de capitaluri proprii ale 
entității între nivelurile ierarhiei valorii juste. Politica privind momentul 
recunoașterii transferurilor trebuie să fie aceeași pentru transferurile 
către niveluri cu aceea pentru transferurile de la niveluri. [Referințe: 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full DescriptionOfPolicyForDe 
terminingWhenTransfers 
BetweenLevelsAreDeemed 
ToHaveOccurredLiabilities

text label Descrierea politicii de stabilire a momentului în care se estimează ca au 
avut loc transferuri, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 
13.93 e (iv), prezentarea informațiilor: 
IFRS 13.95

documentation Descrierea politicii de stabilire a momentului în care se estimează ca au 
avut loc transferuri de datorii între nivelurile ierarhiei valorii juste. 
Politica privind momentul recunoașterii transferurilor trebuie să fie 
aceeași pentru transferurile către niveluri cu aceea pentru transferurile de 
la niveluri.

ifrs-full DescriptionOfPracticalEx 
pedientsUsedWhenAp 
plyingIFRS15Retrospec 
tively

text label Descrierea soluțiilor practice utilizate atunci când se aplică IFRS 15 
retroactiv

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.C6 
a

documentation Descrierea soluțiilor practice care au fost utilizate atunci când se aplică 
IFRS 15 retroactiv.

ifrs-full DescriptionOfPresentation 
Currency

text label Descrierea monedei de prezentare Prezentarea informațiilor: IAS 1.51 d, 
prezentarea informațiilor: IAS 21.53

documentation Descrierea monedei în care sunt prezentate situațiile financiare.

ifrs-full DescriptionOfPrimaryRea 
sonsForBusinessCombina 
tion

text label Descrierea motivelor principale ale combinării de întreprinderi Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
d

documentation Descrierea motivelor principale ale unei combinări de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]
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ifrs-full DescriptionOfProcessForA 
nalysingChangesInFairVa 
lueMeasurementsAssets

text label Descrierea procesului de analizare a modificărilor evaluărilor la valoarea 
justă, active

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 c

documentation Descrierea procesului de analizare a modificărilor evaluărilor la valoarea 
justă ale activelor de la o perioadă la alta.

ifrs-full DescriptionOfProcessForA 
nalysingChangesInFairVa 
lueMeasurementsEntity 
sOwnEquityInstruments

text label Descrierea procesului de analizare a modificărilor evaluărilor la valoarea 
justă, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 c

documentation Descrierea procesului de analizare a modificărilor evaluărilor la valoarea 
justă ale propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității de la o 
perioadă la alta. [Referințe: propriile instrumente de capitaluri proprii 
ale entității [member]]

ifrs-full DescriptionOfProcessForA 
nalysingChangesInFairVa 
lueMeasurementsLiabil 
ities

text label Descrierea procesului de analizare a modificărilor evaluărilor la valoarea 
justă, datorii

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 c

documentation Descrierea procesului de analizare a modificărilor evaluărilor la valoarea 
justă ale datoriilor de la o perioadă la alta.

ifrs-full DescriptionOfRatingAgen 
ciesUsed

text label Descrierea agențiilor de rating utilizate Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG24 b

documentation Descrierea agențiilor de rating de credit utilizate pentru evaluarea 
calității creditului activelor financiare ale entității. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full DescriptionOfReason 
ForChangeInFunctional 
Currency

text label Descrierea motivului pentru schimbarea monedei funcționale Prezentarea informațiilor: IAS 21.54

documentation Descrierea motivului pentru o schimbare a monedei funcționale a 
entității. Moneda funcțională este moneda mediului economic principal 
în care operează entitatea.
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ifrs-full DescriptionOfReason 
ForChangeInMethodsAn 
dAssumptionsUsedInPre 
paringSensitivityAnalysis

text label Descrierea motivelor modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la 
întocmirea analizei de sensibilitate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.40 c

documentation Descrierea motivelor modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la 
întocmirea analizei de sensibilitate pentru tipurile de risc de piață la care 
este expusă entitatea. [Referințe: risc de piață [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonFor 
DisposingOfInvestmentsI 
nEquityInstrumentsMea 
suredAtFairValueThrough 
OtherComprehensiveIn 
come

text label Descrierea motivului cedării investițiilor în instrumente de capitaluri 
proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11B a

documentation Descrierea motivului cedării investițiilor în instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: investiții în instrumente de 
capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonFor 
ReassessmentWhetherIn 
surersActivitiesArePredo 
minantlyConnectedWi 
thInsurance

text label Descrierea motivului pentru care se reevaluează dacă activitățile 
asigurătorului sunt predominant legate de asigurări

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C c (i)

documentation Descrierea motivului pentru care se reevaluează dacă activitățile 
asigurătorului sunt predominant legate de asigurări.

ifrs-full DescriptionOfReasonFor 
ReclassificationOrChange 
sInPresentation

text label Descrierea motivului reclasificărilor sau modificărilor prezentării Prezentarea informațiilor: IAS 1.41 c

documentation Descrierea motivului reclasificărilor sau modificărilor prezentării.
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ifrs-full DescriptionOfReasonForU 
singLongerOrShorterRe 
portingPeriod

text label Descrierea motivului folosirii unei perioade de raportare mai lungi sau 
mai scurte

Prezentarea informațiilor: IAS 1.36 a

documentation Descrierea motivului folosirii unei perioade de raportare mai lungi sau 
mai scurte atunci când entitatea modifică finalul perioadei sale de 
raportare și prezintă situații financiare pentru o perioadă mai lungă sau 
mai scurtă de un an.

ifrs-full DescriptionOfReasonForU 
singPresentationAlterna 
tive

text label Descrierea motivului utilizării alternativei de prezentare Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
b

documentation Descrierea motivelor pentru care s-a făcut alegerea irevocabilă de a 
prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificările ulterioare 
ale valorii juste a unei investiții într-un instrument de capitaluri proprii 
care nu este deținut în vederea tranzacționării. [Referințe: la valoarea 
justă [member]; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full DescriptionOfReasonOf 
DerecognitionOfFinancia 
lAssetsMeasuredAtAmorti 
sedCost

text label Descrierea motivului derecunoașterii activelor financiare evaluate la 
costul amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20A

documentation Descrierea motivului derecunoașterii activelor financiare evaluate la 
costul amortizat. [Referințe: active financiare evaluate la costul 
amortizat]

ifrs-full DescriptionOfReason 
sAndFactorsWhyAmoun 
tOfChangesInFairValueOf 
FinancialAssetsAndFinan 
cialLiabilitiesAttributable 
ToChangesInCreditRis 
kNotFaithfullyRepresent

text label Descrierea motivelor și a factorilor relevanți care determină 
nereprezentarea fidelă a cuantumului modificărilor valorii juste a 
activelor financiare și datoriilor financiare care pot fi atribuite 
modificărilor riscului de credit

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11 b

documentation Descrierea motivelor și a factorilor relevanți care fac ca prezentarea 
modificărilor valorii juste a activelor financiare și datoriilor financiare 
care pot fi atribuite modificărilor riscului de credit să nu reprezinte fidel 
aceste modificări. [Referințe: risc de credit [member]; active financiare; 
datorii financiare]
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ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangeInValuation 
TechniqueUsedInFairValue 
MeasurementAssets

text label Descrierea motivelor modificării tehnicii de evaluare utilizate în 
evaluarea valorii juste, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea motivelor modificării tehnicii de evaluare (de exemplu, 
schimbarea abordării bazate pe piață cu abordarea pe bază de venit sau 
utilizarea unei tehnici de evaluare suplimentare) pentru evaluarea la 
valoarea justă a activelor. [Referințe: abordarea bazată pe venit 
[member]; abordarea bazată pe piață [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangeInValuation 
TechniqueUsedInFairValue 
MeasurementEntitysOwnE 
quityInstruments

text label Descrierea motivelor modificării tehnicii de evaluare utilizate în 
evaluarea valorii juste, propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea motivelor modificării tehnicii de evaluare (de exemplu, 
schimbarea abordării bazate pe piață cu abordarea pe bază de venit sau 
utilizarea unei tehnici de evaluare suplimentare) pentru evaluarea la 
valoarea justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. 
[Referințe: propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[member]; abordarea bazată pe venit [member]; abordarea bazată pe 
piață [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangeInValuation 
TechniqueUsedInFairValue 
MeasurementLiabilities

text label Descrierea motivelor modificării tehnicii de evaluare utilizate în 
evaluarea valorii juste, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea motivelor modificării tehnicii de evaluare (de exemplu, 
schimbarea abordării bazate pe piață cu abordarea pe bază de venit sau 
utilizarea unei tehnici de evaluare suplimentare) pentru evaluarea la 
valoarea justă a datoriilor. [Referințe: abordarea bazată pe venit 
[member]; abordarea bazată pe piață [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangeInValuation 
TechniqueUsedToMeasure 
FairValueLessCostsOfDis 
posal

text label Descrierea motivelor modificării tehnicii de evaluare utilizate pentru a 
evalua valoarea justă minus costurile asociate cedării

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 f 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e (iiB)

documentation Descrierea motivelor unei modificări a tehnicii de evaluare utilizate 
pentru a evalua valoarea justă minus costurile asociate cedării. 
[Referințe: tehnici de evaluare [member]]
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ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangeOfInvestmen 
tEntityStatus

text label Descrierea motivelor schimbării statutului de entitate de investiții Prezentarea informațiilor: IFRS 12.9B

documentation Descrierea motivelor schimbării statutului de entitate de investiții. 
[Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text 
block]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangesInMethodsAn 
dAssumptionsUsedInPre 
paringSensitivityAnalysis 
ForActuarialAssumptions

text label Descrierea motivelor modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la 
întocmirea analizei de sensibilitate pentru ipotezele actuariale

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145 
c

documentation Descrierea motivelor modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la 
întocmirea analizei de sensibilitate pentru ipotezele actuariale 
semnificative. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangesInMethodsAn 
dAssumptionsUsedInPre 
paringSensitivityAnalysis 
ToChangesInRiskExposur 
esThatAriseFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

text label Descrierea motivelor modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la 
întocmirea analizei de sensibilitate la modificările variabilelor de risc 
care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 c

documentation Descrierea motivelor care au stat la baza modificărilor metodelor și 
ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de sensibilitate la modificările 
variabilelor de risc care decurg din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17.

ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangesInMethodsU 
sedToMeasureContractsWi 
thinScopeOfIFRS17And 
ProcessesForEstimatingIn 
putsToThoseMethods

text label Descrierea motivelor modificărilor metodelor utilizate pentru evaluarea 
contractelor care intră sub incidența IFRS 17 și a proceselor de estimare a 
datelor de intrare ale acestor metode

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 b

documentation Descrierea motivelor care au stat la baza modificărilor metodelor 
utilizate pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17 și 
a proceselor de estimare a datelor de intrare ale acestor metode.
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ifrs-full DescriptionOfReasons 
ForChangingWayCashgen 
eratingUnitIsIdentified

text label Descrierea motivelor modificării modului în care este identificată 
unitatea generatoare de numerar

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
d (iii)

documentation Descrierea motivelor modificării modului în care este identificată o 
unitate generatoare de numerar în cazul în care agregarea activelor 
pentru identificarea unității generatoare de numerar s-a modificat de la 
ultima estimare a valorii recuperabile a unității generatoare de numerar 
(dacă există). [Referințe: unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
ConcludingThatEntityIsIn 
vestmentEntityIfItDoesNo 
tHaveOneOrMoreTypical 
Characteristics

text label Descrierea motivelor pentru care s-a concluzionat că entitatea este o 
entitate de investiții în cazul în care nu prezintă una sau mai multe dintre 
caracteristicile tipice

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.9A

documentation Descrierea motivelor pentru care s-a concluzionat că entitatea este o 
entitate de investiții în cazul în care nu prezintă una sau mai multe dintre 
caracteristicile tipice al unei entități de investiții. [Referințe: prezentarea 
informațiilor privind entitățile de investiții [text block]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
DesignationOrDedesigna 
tionOfFinancialAssetsAs 
MeasuredAtFairValue 
ThroughProfitOrLossAtDa 
teOfInitialApplicationO 
fIFRS17

text label Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării activelor financiare ca 
fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere la data aplicării 
inițiale a IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C33 b

documentation Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării activelor financiare ca 
fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere prin aplicarea 
punctului 4.1.5 din IFRS 9 la data aplicării inițiale a IFRS 17.

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
DesignationOrDedesigna 
tionOfFinancialAssetsAs 
MeasuredAtFairValue 
ThroughProfitOrLossWhe 
nApplyingAmendment 
sToIFRS9ForPrepayment 
FeaturesWithNegative 
Compensation

text label Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării activelor financiare ca 
fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atunci când se 
aplică amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans 
cu compensare negativă

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 d

documentation Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării activelor financiare ca 
fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atunci când 
entitatea aplică amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată 
în avans cu compensare negativă. [Referințe: active financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]
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ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
DesignationOrDedesigna 
tionOfFinancialAssetsOrFi 
nancialLiabilitiesAsMeasur 
edAtFairValueThroughPro 
fitOrLossAtDateOfInitia 
lApplicationOfIFRS9

text label Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării activelor financiare 
sau a datoriilor financiare ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere la data aplicării inițiale a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42 J b

documentation Descrierea motivelor oricărei desemnări sau redesemnări a activelor 
financiare sau a datoriilor financiare ca fiind evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere la data aplicării inițiale a IFRS 9.

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
DesignationOrDedesigna 
tionOfFinancialLiabilitie 
sAsMeasuredAtFairValue 
ThroughProfitOrLossWhe 
nApplyingAmendment 
sToIFRS9ForPrepayment 
FeaturesWithNegative 
Compensation

text label Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării datoriilor financiare 
ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atunci când se 
aplică amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans 
cu compensare negativă

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 d

documentation Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării datoriilor financiare 
ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atunci când 
entitatea aplică amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată 
în avans cu compensare negativă. [Referințe: datorii financiare evaluate 
la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
DesignationOrDedesigna 
tionOfFinancialLiabilitie 
sAsMeasuredAtFairValue 
ThroughProfitOrLossWhe 
nApplyingAmendment 
sToIFRS9MadeByIFRS17

text label Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării datoriilor financiare 
ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atunci când se 
aplică amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 d

documentation Descrierea motivelor desemnării sau redesemnării datoriilor financiare 
ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atunci când 
entitatea aplică amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17. [Referințe: 
datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; 
datorii financiare care au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere înainte de aplicarea amendamentelor la 
IFRS 9 aduse prin IFRS 17, dar care nu mai sunt desemnate astfel]
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ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
FairValueMeasurementAs 
sets

text label Descrierea motivelor efectuării evaluării la valoarea justă, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 a

documentation Descrierea motivelor efectuării evaluării la valoarea justă a activelor.

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
FairValueMeasurementEnti 
tysOwnEquityInstruments

text label Descrierea motivelor efectuării evaluării la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 a

documentation Descrierea motivelor efectuării evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
FairValueMeasurementLi 
abilities

text label Descrierea motivelor efectuării evaluării la valoarea justă, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 a

documentation Descrierea motivelor efectuării evaluării la valoarea justă a datoriilor.

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
ProvidingSupportToStruc 
turedEntityWithoutHaving 
ContractualObligationTo 
DoSo

text label Descrierea motivelor acordării de sprijin unei entități structurate, fără a 
avea o obligație contractuală în acest sens

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.15 
b, prezentarea informațiilor: IFRS 
12.30 b

documentation Descrierea motivelor acordării de sprijin financiar sau de altă natură (de 
exemplu, prin achiziționarea de active sau de instrumente emise de 
entitatea structurată) unei entități structurate fără a avea o obligație 
contractuală în acest sens, inclusiv situațiile în care entitatea a asistat 
entitatea structurată în obținerea de sprijin financiar.

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
ProvidingSupportToSubsi 
diaryWithoutHavingCon 
tractualObligationToDoSo

text label Descrierea motivelor acordării de sprijin unei filiale de către entitatea de 
investiții sau de către filialele sale, fără a avea o obligație contractuală în 
acest sens

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19E 
b

documentation Descrierea motivelor acordării de sprijin unei filiale de către entitatea de 
investiții sau de către filialele sale, fără a avea o obligație contractuală în 
acest sens. [Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de 
investiții [text block]; filiale [member]]
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ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersIntoLevel3OfFair 
ValueHierarchyAssets

text label Descrierea motivelor transferurilor la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, 
active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Descrierea motivelor transferurilor de active la nivelul 3 în ierarhia 
valorii juste. [Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersIntoLevel3OfFair 
ValueHierarchyEntitysOw 
nEquityInstruments

text label Descrierea motivelor transferurilor la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Descrierea motivelor transferurilor propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității la nivelul 3 în ierarhia valorii juste. [Referințe: 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]; nivelul 
3 în ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersIntoLevel3OfFair 
ValueHierarchyLiabilities

text label Descrierea motivelor transferurilor la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, 
datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Descrierea motivelor transferurilor de datorii la nivelul 3 în ierarhia 
valorii juste. [Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOfCumulative 
GainLossWithinEquity

text label Descrierea motivelor transferurilor câștigului (pierderii) cumulat(e) în 
capitalurile proprii atunci când modificările riscului de credit al datoriei 
sunt prezentate în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.10 c

documentation Descrierea motivelor transferurilor în capitalurile proprii ale câștigului 
(pierderii) cumulat(e) în ceea ce privește o datorie financiară desemnată 
la valoarea justă prin profit sau pierdere atunci când entitatea este 
obligată să prezinte efectele modificărilor riscului de credit al acelei 
datorii în alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: datorii 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; transferurile 
câștigului (pierderii) cumulat(e) în capitalurile proprii atunci când 
modificările riscului de credit al datoriei sunt prezentate în alte elemente 
ale rezultatului global]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/389  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel1Into 
Level2OfFairValueHier 
archyAssets

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia 
valorii juste, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia 
valorii juste pentru activele deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în 
ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel1Into 
Level2OfFairValueHier 
archyEntitysOwnEquityIn 
struments

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia 
valorii juste, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia 
valorii juste pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității deținute la finalul perioadei de raportare. [Referințe: nivelul 1 în 
ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în ierarhia valorii juste 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel1Into 
Level2OfFairValueHier 
archyLiabilities

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia 
valorii juste, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia 
valorii juste pentru datoriile deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în 
ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel2Into 
Level1OfFairValueHier 
archyAssets

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia 
valorii juste, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia 
valorii juste pentru activele deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în 
ierarhia valorii juste [member]]
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ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel2Into 
Level1OfFairValueHier 
archyEntitysOwnEquityIn 
struments

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia 
valorii juste, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia 
valorii juste pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității deținute la finalul perioadei de raportare. [Referințe: nivelul 1 în 
ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în ierarhia valorii juste 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel2Into 
Level1OfFairValueHier 
archyLiabilities

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia 
valorii juste, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia 
valorii juste pentru datoriile deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în 
ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel3Of 
FairValueHierarchyAssets

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, 
active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Descrierea motivelor transferurilor de active de la nivelul 3 în ierarhia 
valorii juste. [Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel3Of 
FairValueHierarchyEntity 
sOwnEquityInstruments

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Descrierea motivelor transferurilor propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste. [Referințe: 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]; nivelul 
3 în ierarhia valorii juste [member]]
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ifrs-full DescriptionOfReasonsFor 
TransfersOutOfLevel3Of 
FairValueHierarchyLiabil 
ities

text label Descrierea motivelor transferurilor de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, 
datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Descrierea motivelor transferurilor de datorii de la nivelul 3 în ierarhia 
valorii juste. [Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
WhyApplyingNewAccoun 
tingPolicyProvidesReliable 
AndMoreRelevantInforma 
tion

text label Descrierea motivelor pentru care aplicarea noii politici contabile oferă 
informații fiabile și mai relevante

Prezentarea informațiilor: IAS 8.29 b

documentation Descrierea motivelor pentru care aplicarea unei noi politici contabile 
oferă informații fiabile și mai relevante.

ifrs-full DescriptionOfReasons 
WhyInitialAccountingFor 
BusinessCombinationIsIn 
complete

text label Descrierea motivelor pentru care contabilizarea inițială a unei combinări 
de întreprinderi este incompletă

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 a 
(i)

documentation Descrierea motivelor pentru care contabilizarea inițială a unei combinări 
de întreprinderi este incompletă. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
WhyLiabilityCannotBe 
MeasuredReliably

text label Descrierea motivelor pentru care datoria nu poate fi evaluată în mod 
fiabil

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j 
(ii)

documentation Descrierea motivelor pentru care valoarea justă a unei datorii 
contingente într-o combinare de întreprinderi nu poate fi evaluată în 
mod fiabil. [Referințe: datorii contingente [member]; combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
WhyPresumptionThatInter 
estOfLessThanTwentyPer 
CentInAssociateIsOver 
come

text label Descrierea motivelor pentru care se respinge prezumția că investitorul 
nu exercită o influență semnificativă atunci când interesele sale în 
entitatea în care s-a investit sunt mai mici de douăzeci la sută

Exemplu: IFRS 12.9 e

documentation Descrierea raționamentelor și a ipotezelor importante efectuate pentru a 
stabili că entitatea are o influență semnificativă asupra unei alte entități, 
chiar dacă deține mai puțin de 20 % din drepturile de vot ale celeilalte 
entități.
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ifrs-full DescriptionOfReasons 
WhyPresumptionThatInter 
estOfMoreThanTwentyPer 
CentInAssociateIsOver 
come

text label Descrierea motivelor pentru care se respinge prezumția că investitorul 
exercită o influență semnificativă atunci când interesele sale în entitatea 
în care s-a investit sunt mai mari de douăzeci la sută

Exemplu: IFRS 12.9 d

documentation Descrierea raționamentelor și a ipotezelor importante efectuate pentru a 
stabili că entitatea nu are o influență semnificativă asupra unei alte 
entități, chiar dacă deține mai mult de 20 % din drepturile de vot ale 
celeilalte entități.

ifrs-full DescriptionOfReasons 
WhySeparateFinancialSta 
tementsArePreparedIfNo 
tRequiredByLaw

text label Descrierea motivelor pentru care sunt întocmite situații financiare 
separate, dacă acest lucru nu este prevăzut de lege

Prezentarea informațiilor: IAS 27.17 a

documentation Descrierea motivelor pentru care sunt întocmite situații financiare 
separate, dacă acest lucru nu este prevăzut de lege. [Referințe: individual 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfReasons 
WhyTransactionResulte 
dInGainInBargainPurchase

text label Descrierea motivelor pentru care tranzacția de cumpărare în condiții 
avantajoase a avut drept rezultat un câștig

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
n (ii)

documentation Descrierea motivelor pentru care o tranzacție de cumpărare în condiții 
avantajoase a avut drept rezultat un câștig. [Referințe: câștig recunoscut 
în tranzacții de cumpărare în condiții avantajoase]

ifrs-full DescriptionOfReasonWhy 
ConsolidatedFinancialSta 
tementsHaveNotBeenPre 
pared

text label Descrierea faptului că a fost folosită scutirea de la consolidare Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 a

documentation Descrierea faptului că a fost folosită scutirea de la consolidare. [Referințe: 
consolidat [member]]

ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyEntityIsResumingAp 
plicationOfIFRSs

text label Descrierea motivului pentru care entitatea a reluat aplicarea IFRS-urilor Prezentarea informațiilor: IFRS 1.23A 
b

documentation Descrierea motivului pentru care o entitate care a aplicat IFRS-urile 
într-o perioadă de raportare anterioară, dar care în cele mai recente 
situații financiare anuale anterioare nu a inclus o declarație explicită și 
fără rezerve de conformitate cu IFRS-urile, a reluat aplicarea IFRS-urilor.
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ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyEntityStoppedAp 
plyingIFRSs

text label Descrierea motivului pentru care entitatea a încetat să mai aplice IFRS- 
urile

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.23A 
a

documentation Descrierea motivului pentru care o entitate care a aplicat IFRS-urile 
într-o perioadă de raportare anterioară, dar care în cele mai recente 
situații financiare anuale anterioare nu a inclus o declarație explicită și 
fără rezerve de conformitate cu IFRS-urile, a încetat să mai aplice IFRS- 
urile.

ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyEntityWasRequiredTo 
ChangeBasisOfDisaggrega 
tionOfInsuranceFinanceIn 
comeExpensesBetweenPro 
fitOrLossAndOtherCom 
prehensiveIncomeForCon 
tractsWithDirectParticipa 
tionFeatures

text label Descrierea motivului pentru care entitatea a trebuit să modifice baza de 
dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări de 
la profit sau pierdere la alte elemente ale rezultatului global sau viceversa 
pentru contractele cu caracteristici de participare directă

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.113 a

documentation Descrierea motivului pentru care o entitate a trebuit să modifice baza de 
dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări de 
la profit sau pierdere la alte elemente ale rezultatului global sau viceversa 
pentru contractele cu caracteristici de participare directă. [Referințe: 
descrierea componenței elementelor suport pentru contractele cu 
caracteristici de participare directă; venituri (cheltuieli) financiare legate 
de asigurări]

ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyEntityWithMoreThan 
HalfOfVotingPowerDirec 
tlyOrIndirectlyOwnedWhi 
chIsNotSubsidiaryDue 
ToAbsenceOfControl

text label Descrierea raționamentelor și a ipotezelor importante efectuate pentru a 
stabili dacă entitatea nu controlează o altă entitate, chiar dacă deține 
peste jumătate din drepturile de vot

Exemplu: IFRS 12.9 a

documentation Descrierea raționamentelor și a ipotezelor importante efectuate pentru a 
stabili dacă entitatea nu controlează o altă entitate, chiar dacă deține 
peste jumătate din drepturile de vot.

ifrs-full DescriptionOfReasonWhy 
FairValueOfGoodsOrServi 
cesReceivedCannotEstima 
teReliable

text label Descrierea motivului pentru care valoarea justă a bunurilor sau 
serviciilor primite nu poate fi estimată în mod fiabil

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.49

documentation Descrierea motivului pentru care a fost respinsă prezumția că valoarea 
justă a bunurilor sau serviciilor primite în tranzacțiile cu plata pe bază de 
acțiuni cu decontare în acțiuni încheiate cu alte părți decât angajații poate 
fi estimată în mod fiabil.
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ifrs-full DescriptionOfReasonWhy 
FinancialStatementsAreNo 
tEntirelyComparable

text label Descrierea faptului că valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt 
pe deplin comparabile

Prezentarea informațiilor: IAS 1.36 b

documentation Descrierea faptului că valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt 
pe deplin comparabile atunci când o entitate modifică finalul perioadei 
sale de raportare și prezintă situații financiare pentru o perioadă mai 
lungă sau mai scurtă de un an.

ifrs-full DescriptionOfReasonWhy 
NonfinancialAssetIsBein 
gUsedInMannerDifferent 
FromHighestAndBestUse

text label Descrierea motivului pentru care activul nefinanciar este utilizat în altă 
manieră decât cea mai intensă și cea mai bună utilizare

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 i

documentation Descrierea motivului pentru care un activ nefinanciar este utilizat în altă 
manieră decât utilizarea care ar maximiza valoarea activului sau grupului 
de active și datorii (de exemplu, o întreprindere) în cadrul căruia se va 
utiliza activul.

ifrs-full DescriptionOfReasonWhy 
PresentationCurrencyIsDif 
ferentFromFunctionalCur 
rency

text label Descrierea motivului pentru care moneda de prezentare este diferită de 
moneda funcțională

Prezentarea informațiilor: IAS 21.53

documentation Descrierea motivului pentru care moneda în care sunt prezentate 
situațiile financiare este diferită de moneda mediului economic principal 
în care operează entitatea.

ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyReclassificationOf 
ComparativeAmountsIsIm 
practicable

text label Descrierea motivului pentru care reclasificarea sumelor comparative este 
imposibil de realizat

Prezentarea informațiilor: IAS 1.42 a

documentation Descrierea motivului pentru care reclasificarea sumelor comparative este 
imposibil de realizat.

ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyRegulatoryDeferralAc 
countBalanceIsNoLonger 
FullyRecoverableOrRever 
sible

text label Descrierea motivului pentru care soldul contului de amânare aferent 
activităților reglementate nu mai este complet recuperabil sau reversibil

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.36

documentation Descrierea motivului pentru care soldul contului de amânare aferent 
activităților reglementate nu mai este complet recuperabil sau reversibil. 
[Referințe: soldurile conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfReasonWhy 
SufficientInformationIsNo 
tAvailableToAccountFor 
MultiemployerPlanAsDefi 
nedBenefitPlan

text label Descrierea motivului pentru care nu sunt disponibile informații 
suficiente pentru contabilizarea planului cu mai mulți angajatori sau a 
planului de stat ca plan de beneficii determinate

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
d (ii)

documentation Descrierea motivului pentru care nu sunt disponibile informații 
suficiente pentru a permite entității să contabilizeze un plan cu mai mulți 
angajatori sau un plan de stat ca plan de beneficii determinate. [Referințe: 
planuri de beneficii determinate cu mai mulți angajatori [member]; 
planuri de beneficii determinate de stat [member]]

ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyUsingDifferentRepor 
tingDateOrPeriodForAs 
sociate

text label Descrierea motivului pentru care s-a utilizat o dată sau o perioadă de 
raportare diferită pentru o entitate asociată

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.22 
b (ii)

documentation Descrierea motivului pentru care situațiile financiare ale unei entități 
asociate utilizate în aplicarea metodei punerii în echivalență sunt datate 
începând cu o perioadă sau sunt aferente unei perioade diferite față de 
cea a entității. [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyUsingDifferentRepor 
tingDateOrPeriodForJoint 
Venture

text label Descrierea motivului pentru care s-a utilizat o dată sau o perioadă de 
raportare diferită pentru o asociere în participație

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.22 
b (ii)

documentation Descrierea motivului pentru care situațiile financiare ale unei asocieri în 
participație utilizate în aplicarea metodei punerii în echivalență sunt 
datate începând cu o perioadă sau sunt aferente unei perioade diferite 
față de cea a entității. [Referințe: asocieri în participație [member]]

ifrs-full DescriptionOfReason 
WhyUsingDifferentRepor 
tingDateOrPeriodForSub 
sidiary

text label Descrierea motivului pentru care s-a utilizat o dată sau o perioadă de 
raportare diferită pentru o filială

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.11 
b

documentation Descrierea motivului pentru care situațiile financiare ale unei filiale, 
atunci când aceste situații financiare sunt utilizate la întocmirea 
situațiilor financiare consolidate, sunt datate începând cu o perioadă sau 
sunt aferente unei perioade diferite față de cea a situațiilor financiare ale 
societății-mamă. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full DescriptionOfRedesigna 
tedFinancialAssets

text label Descrierea activelor financiare redesemnate Prezentarea informațiilor: IFRS 1.29

documentation Descrierea activelor financiare care au fost redesemnate cu ocazia trecerii 
la IFRS-uri. [Referințe: IFRS [member]; active financiare]
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ifrs-full DescriptionOfRedesigna 
tedFinancialLiabilities

text label Descrierea datoriilor financiare redesemnate Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 1.29, 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.29A

documentation Descrierea datoriilor financiare care au fost redesemnate cu ocazia 
trecerii la IFRS-uri. [Referințe: IFRS [member]; datorii financiare]

ifrs-full DescriptionOfRegulatory 
FrameworkInWhichPlanO 
perates

text label Descrierea cadrului de reglementare în care planul își desfășoară 
activitatea

Prezentarea informațiilor: IAS 19.139 
a (ii)

documentation Descrierea cadrului de reglementare în care un plan de beneficii 
determinate își desfășoară activitatea, de exemplu nivelul cerințelor 
minime de finanțare. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfRelation 
shipBetweenInternalAn 
dExternalRatings

text label Descrierea relației dintre ratingurile interne și externe Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG24 d, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG25 cdocumentation Descrierea relației dintre ratingurile de credit interne și externe. 

[Referințe: clase de rating de credit intern [member]; clase de rating de 
credit extern [member]]

ifrs-full DescriptionOfReportable 
SegmentToWhichIndivi 
dualAssetBelongs

text label Descrierea segmentului raportabil căruia îi aparține activul individual Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
c (ii)

documentation Descrierea segmentului raportabil căruia îi aparține un activ individual. 
[Referințe: pierdere din depreciere]

ifrs-full DescriptionOfRestriction 
sOnDistributionOfReva 
luationSurplusToSharehol 
dersPropertyPlantAndE 
quipment

text label Descrierea restricțiilor privind distribuirea către acționari a surplusului 
din reevaluare, imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.77 f

documentation Descrierea oricăror restricții privind distribuirea către acționari a 
soldului surplusului din reevaluare pentru imobilizările corporale. 
[Referințe: surplus din reevaluare; imobilizări corporale]
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ifrs-full DescriptionOfRestriction 
sOnDistributionOfReva 
luationSurplusToSharehol 
dersRightofuseAssets

text label Descrierea restricțiilor privind distribuirea către acționari a surplusului 
din reevaluare, active aferente dreptului de utilizare

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.57

documentation Descrierea oricăror restricții privind distribuirea către acționari a 
soldului surplusului din reevaluare pentru activele aferente dreptului de 
utilizare. [Referințe: surplus din reevaluare; active aferente dreptului de 
utilizare]

ifrs-full DescriptionOfRetirement 
BenefitPlan

text label Descrierea planului de pensii Prezentarea informațiilor: IAS 26.36

documentation Descrierea unui plan de pensii fie ca parte a situațiilor financiare, fie 
într-un raport separat.

ifrs-full DescriptionOfRetirement 
BenefitsPromisedToPartici 
pants

text label Descrierea pensiilor promise participanților Prezentarea informațiilor: IAS 26.36 e

documentation Descrierea pensiilor promise participanților la planurile de pensii.

ifrs-full DescriptionOfRightsOfSe 
toffAssociatedWithFinan 
cialAssetsSubjectToEnfor 
ceableMasterNettingArran 
gementOrSimilarAgree 
ment

text label Descrierea drepturilor de compensare asociate activelor financiare care 
fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau al unui 
acord similar

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13E

documentation Descrierea drepturilor de compensare asociate activelor financiare 
recunoscute ale entității care fac obiectul unor contracte de compensare 
globală executorii sau al unor acorduri similare, inclusiv a naturii 
drepturilor respective. [Referințe: active financiare]

ifrs-full DescriptionOfRightsOfSe 
toffAssociatedWithFinan 
cialLiabilitiesSubjectToEn 
forceableMasterNettingAr 
rangementOrSimilarAgree 
ment

text label Descrierea drepturilor de compensare asociate datoriilor financiare care 
fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau al unui 
acord similar

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13E

documentation Descrierea drepturilor de compensare asociate datoriilor financiare 
recunoscute ale entității care fac obiectul unor contracte de compensare 
globală executorii sau al unor acorduri similare, inclusiv a naturii 
drepturilor respective. [Referințe: datorii financiare]
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ifrs-full DescriptionOfRiskFreeIn 
terestRateShareOptions 
Granted

X.XX duration label Rata dobânzii fără risc, opțiuni pe acțiuni acordate Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Randamentul implicit disponibil în prezent al emisiunilor 
guvernamentale cu cupon zero din țara în a cărei monedă este exprimat 
prețul de exercitare al opțiunilor pe acțiuni acordate, cu un termen rămas 
egal cu termenul preconizat al opțiunii care este evaluată (pe baza duratei 
de viață contractuale rămase a opțiunii și luând în considerare efectele 
exercitării preconizate înainte de termen). [Referințe: guvern [member]]

ifrs-full DescriptionOfRisksTo 
WhichPlanExposesEntity

text label Descrierea riscurilor la care planul expune entitatea Prezentarea informațiilor: IAS 19.139 
b

documentation Descrierea riscurilor la care planul de beneficii determinate expune 
entitatea, cu accent pe orice risc neobișnuit, specific entității sau specific 
planului. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full DescriptionOfSensitivi 
tyOfFairValueMeasure 
mentToChangesInUnobser 
vableInputsAssets

text label Descrierea sensibilității evaluării la valoarea justă la modificarea datelor 
neobservabile, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (i)

documentation Descrierea sensibilității evaluării la valoarea justă a activelor la 
modificarea datelor neobservabile, dacă modificarea datelor respective 
ar avea drept rezultat o evaluare la valoarea justă mai ridicată sau mai 
scăzută.

ifrs-full DescriptionOfSensitivi 
tyOfFairValueMeasure 
mentToChangesInUnobser 
vableInputsEntitysOwnE 
quityInstruments

text label Descrierea sensibilității evaluării la valoarea justă la modificarea datelor 
neobservabile, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (i)

documentation Descrierea sensibilității evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității la modificarea datelor 
neobservabile, dacă modificarea datelor respective ar avea drept rezultat 
o evaluare la valoarea justă mai ridicată sau mai scăzută. [Referințe: 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]
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ifrs-full DescriptionOfSensitivi 
tyOfFairValueMeasure 
mentToChangesInUnobser 
vableInputsLiabilities

text label Descrierea sensibilității evaluării la valoarea justă la modificarea datelor 
neobservabile, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (i)

documentation Descrierea sensibilității evaluării la valoarea justă a datoriilor la 
modificarea datelor neobservabile, dacă modificarea datelor respective 
ar avea drept rezultat o evaluare la valoarea justă mai ridicată sau mai 
scăzută.

ifrs-full DescriptionOfServiceCon 
cessionArrangement

text label Descrierea acordului de concesiune a serviciilor Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 a

documentation Descrierea acordului de concesiune a serviciilor. [Referințe: acorduri de 
concesiune a serviciilor [member]]

ifrs-full DescriptionOfSharedChar 
acteristicForConcentration

text label Descrierea caracteristicii comune a concentrării Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B8 b

documentation Descrierea unei caracteristici comune a concentrării riscurilor care 
decurg din instrumentele financiare (de exemplu contrapartea, zona 
geografică, moneda sau piața). [Referințe: instrumente financiare, clasa 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfSharedChar 
acteristicThatIdentifiesCon 
centrationOfRiskThatAri 
sesFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS17

text label Descrierea caracteristicii comune care identifică o concentrare a riscului 
care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation Descrierea caracteristicii comune care identifică o concentrare a riscului 
care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17.
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ifrs-full DescriptionOfSignifican 
tActuarialAssumptionsMa 
deAndMethodUsedToCal 
culateActuarialPresentVa 
lueOfPromisedRetirement 
Benefits

text label Descrierea ipotezelor actuariale semnificative și a metodei utilizate 
pentru calcularea valorii actualizate actuariale a pensiilor promise

Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 e

documentation Descrierea ipotezelor actuariale semnificative și a metodei utilizate 
pentru calcularea valorii actualizate actuariale a pensiilor promise în 
planurile de pensii. [Referințe: ipoteze actuariale [member]; valoarea 
actualizată actuarială a pensiilor promise]

ifrs-full DescriptionOfSignifican 
tAssumptionsOrJudge 
mentsEntityMadeInAp 
plyingAmendmentsForIn 
terestRateBenchmarkRe 
form

text label Descrierea ipotezelor sau a raționamentelor semnificative pe care 
entitatea s-a bazat în aplicarea modificărilor pentru reforma indicelui de 
referință al ratei dobânzii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24H 
d

documentation Descrierea ipotezelor sau a raționamentelor semnificative pe care 
entitatea s-a bazat în aplicarea modificărilor pentru reforma indicelui de 
referință al ratei dobânzii.

ifrs-full DescriptionOfSignificant 
ConcentrationsOfRiskRela 
tedToPlan

text label Descrierea concentrărilor semnificative ale riscurilor legate de plan Prezentarea informațiilor: IAS 19.139 
b

documentation Descrierea concentrărilor semnificative ale riscurilor legate de planurile 
de beneficii determinate. De exemplu, în cazul în care activele planului 
sunt investite în primul rând într-o singură clasă de investiții, cum ar fi 
bunurile imobiliare, planul poate expune entitatea unei concentrări de 
riscuri pe piața bunurilor imobiliare. [Referințe: planuri de beneficii 
determinate [member]; risc de piață [member]]

ifrs-full DescriptionOfSignificantE 
ventsAndTransactions

text label Descrierea evenimentelor și a tranzacțiilor semnificative Prezentarea informațiilor: IAS 34.15

documentation Descrierea, în raportul financiar interimar al entității, a evenimentelor și 
a tranzacțiilor semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în 
poziția financiară și performanța entității față de sfârșitul ultimei 
perioade anuale de raportare. Informațiile prezentate raportat la 
respectivele evenimente și tranzacții trebuie să actualizeze informațiile 
relevante prezentate în cel mai recent raport financiar anual.
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ifrs-full DescriptionOfSignifican 
tIntangibleAssetsControl 
ledByEntityButNotRecog 
nised

text label Descrierea imobilizărilor necorporale semnificative controlate de 
entitate, dar nerecunoscute

Exemplu: IAS 38.128 b

documentation Descrierea imobilizărilor necorporale semnificative care sunt controlate 
de entitate, dar nu sunt recunoscute ca active deoarece nu au îndeplinit 
criteriile de recunoaștere din IAS 38 sau deoarece au fost dobândite sau 
generate înaintea intrării în vigoare a versiunii publicate în 1998 a IAS 
38. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full DescriptionOfSignificant 
JudgementsAndAssump 
tionsMadeInDetermi 
ningThatEntityIsAgentOr 
Principal

text label Descrierea raționamentelor și a ipotezelor semnificative efectuate pentru 
a stabili că entitatea este un reprezentant sau un mandant

Exemplu: IFRS 12.9 c

documentation Descrierea raționamentelor și ipotezelor semnificative efectuate pentru a 
stabili că entitatea este un reprezentant sau un mandant.

ifrs-full DescriptionOfSignificant 
JudgementsMadeInEvalua 
tingWhenCustomerObtain 
sControlOfPromisedGood 
sOrServices

text label Descrierea raționamentelor semnificative efectuate pentru a evalua 
momentul în care un client obține controlul asupra bunurilor sau 
serviciilor promise

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.125

documentation Descrierea raționamentelor semnificative efectuate pentru a evalua 
momentul în care un client obține controlul asupra bunurilor sau 
serviciilor promise.

ifrs-full DescriptionOfSignificant 
PaymentTermsInContracts 
WithCustomers

text label Descrierea termenilor de plată semnificativi din contractele cu clienții Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119 
b

documentation Descrierea termenilor de plată semnificativi în contractele cu clienții.
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ifrs-full DescriptionOfSignifican 
tRestrictionsOnEntitys 
AbilityToAccessOrUseAs 
setsAndSettleLiabilitie 
sOfGroup

text label Descrierea restricțiilor semnificative privind capacitatea entității de a 
accesa și de a utiliza activele grupului și de a deconta datoriile grupului

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.13 a

documentation Descrierea restricțiilor semnificative (de exemplu, restricții statutare, 
contractuale sau reglementare) privind capacitatea entității de a accesa 
sau utiliza activele grupului și de a deconta datoriile grupului, precum: 
(a) cele care restricționează capacitatea unei societăți-mamă sau a 
filialelor acesteia de a transfera numerar sau active către (sau de la) alte 
entități din cadrul grupului și (b) garanțiile sau alte cerințe care ar putea 
restricționa plata dividendelor sau a altor distribuiri de capital sau 
efectuarea sau rambursarea de împrumuturi și avansuri către (sau de la) 
alte entități din cadrul grupului. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full DescriptionOfSourcesOfH 
edgeIneffectivenessExpec 
tedToAffectHedgingRela 
tionship

text label Descrierea surselor de ineficacitate a acoperirii împotriva riscurilor care 
se preconizează că vor afecta relația de acoperire

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23D

documentation Descrierea surselor de ineficacitate a acoperirii împotriva riscurilor care 
se preconizează că vor afecta relația de acoperire. [Referințe: câștig 
(pierdere) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva riscurilor]

ifrs-full DescriptionOfSourcesOfH 
edgeIneffectivenessThatE 
mergedInHedgingRelation 
ship

text label Descrierea surselor de ineficacitate apărute în cadrul relației de acoperire 
împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23E

documentation Descrierea surselor de ineficacitate apărute în cadrul relației de acoperire 
împotriva riscurilor. [Referințe: câștig (pierdere) aferent(ă) ineficacității 
acoperirii împotriva riscurilor]

ifrs-full DescriptionOfSourcesO 
fRevenueForAllOtherSeg 
ments

text label Descrierea surselor de venituri pentru „toate celelalte segmente” Prezentarea informațiilor: IFRS 8.16

documentation Descrierea surselor de venituri incluse în categoria „toate celelalte 
segmente”, care cuprinde informații combinate despre alte activități și 
segmente operaționale care nu sunt raportabile. [Referințe: toate celelalte 
segmente [member]; venituri]
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ifrs-full DescriptionOfTechniqueO 
therThanConfidenceLevel 
TechniqueUsedForDetermi 
ningRiskAdjustmentFor 
NonfinancialRisk

text label Descrierea altei tehnici decât tehnica nivelului de încredere care este 
utilizată pentru determinarea ajustărilor de risc pentru riscul nefinanciar

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.119

documentation Descrierea unei alte tehnici decât tehnica nivelului de încredere care este 
utilizată pentru determinarea ajustărilor de risc pentru riscul nefinanciar. 
[Referințe: ajustarea de risc pentru riscul nefinanciar [member]]

ifrs-full DescriptionOfTermAnd 
ConditionsOfFinancialAs 
setsPledgedAsCollateral 
ForLiabilitiesOrContingen 
tLiabilities

text label Descrierea termenelor și condițiilor privind activele financiare gajate 
drept garanții reale pentru datorii sau datorii contingente

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.14 b

documentation Descrierea termenelor și condițiilor privind activele financiare gajate 
drept garanții reale pentru datorii sau datorii contingente. [Referințe: 
active financiare gajate drept garanții reale pentru datorii sau datorii 
contingente; datorii contingente [member]]

ifrs-full DescriptionOfTermsOf 
ContractualArrangements 
ThatCouldRequireInvest 
mentEntityOrItsSubsidiar 
iesToProvideFinancialSup 
portToUnconsolidated 
StructuredEntityControl 
ledByInvestmentEntity

text label Descrierea termenilor angajamentelor contractuale care ar putea obliga 
entitatea de investiții sau filialele sale să furnizeze sprijin financiar unei 
entități structurate neconsolidate controlate de entitatea de investiții

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19F

documentation Descrierea termenilor angajamentelor contractuale care ar putea obliga 
o entitate de investiții sau filialele sale să furnizeze sprijin financiar unei 
entități structurate neconsolidate controlate de entitatea de investiții. 
[Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text 
block]; filiale [member]; entități structurate neconsolidate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfTermsOf 
ContractualArrangements 
ThatCouldRequireParen 
tOrSubsidiariesToProvide 
FinancialSupportToStruc 
turedEntity

text label Descrierea termenilor angajamentelor contractuale care ar putea obliga 
societatea-mamă sau filialele sale să furnizeze sprijin financiar unei 
entități structurate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.14, 
exemplu: IFRS 12.B26 a

documentation Descrierea termenilor angajamentelor contractuale care ar putea obliga 
o societate-mamă sau filiale ale acesteia să furnizeze sprijin financiar 
unei entități structurate, inclusiv evenimente sau circumstanțe care ar 
putea expune entitatea raportoare la o pierdere (de exemplu, 
angajamentele de furnizare de lichiditate sau factori de influențare a 
ratingului de credit, asociate cu obligații de a cumpăra active ale entității 
structurate sau de a furniza sprijin financiar). [Referințe: filiale 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfTermsOf 
SharesReservedForIssueUn 
derOptionsAndContracts 
ForSaleOfShares

text label Descrierea termenilor acțiunilor rezervate pentru emisiune în baza 
contractelor de opțiuni și a contractelor de vânzare a acțiunilor

Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(vii)

documentation Descrierea termenilor acțiunilor rezervate pentru emisiune în baza 
contractelor de opțiuni și a contractelor de vânzare a acțiunilor.

ifrs-full DescriptionOfTimingAn 
dReasonOfReclassification 
BetweenFinancialLiabilitie 
sAndEquity

text label Descrierea momentului și a motivului reclasificării între datorii 
financiare și capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.80A

documentation Descrierea momentului și a motivului reclasificării instrumentelor între 
datorii financiare și capitaluri proprii. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full DescriptionOfToWhom 
GroupWithinEntityThat 
DecidesEntitysValuationPo 
liciesAndProceduresRe 
portsAssets

text label Descriere din care să reiasă cui îi raportează grupul din cadrul entității 
care stabilește politicile și procedurile de evaluare ale entității, active

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (ii)

documentation Descrierea persoanei căreia îi raportează grupul din cadrul entității care 
stabilește politicile și procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la 
valoarea justă a activelor.
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ifrs-full DescriptionOfToWhom 
GroupWithinEntityThat 
DecidesEntitysValuationPo 
liciesAndProceduresRe 
portsEntitysOwnEquityIn 
struments

text label Descrierea persoanei căreia îi raportează grupul din cadrul entității care 
stabilește politicile și procedurile de evaluare ale entității, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (ii)

documentation Descrierea persoanei căreia îi raportează grupul din cadrul entității care 
stabilește politicile și procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la 
valoarea justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. 
[Referințe: propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfToWhom 
GroupWithinEntityThat 
DecidesEntitysValuationPo 
liciesAndProceduresRe 
portsLiabilities

text label Descrierea persoanei căreia îi raportează grupul din cadrul entității care 
stabilește politicile și procedurile de evaluare ale entității, datorii

Exemplu: IFRS 13.93 g, exemplu: IFRS 
13.IE65 a (ii)

documentation Descrierea persoanei căreia îi raportează grupul din cadrul entității care 
stabilește politicile și procedurile utilizate de entitate pentru evaluarea la 
valoarea justă a datoriilor.

ifrs-full DescriptionOfTransaction 
sAfterReportingPeriod 
WithSignificantChangeIn 
NumberOfOrdinaryShare 
sOutstanding

text label Descrierea tranzacțiilor ulterioare perioadei de raportare care modifică 
semnificativ numărul acțiunilor ordinare în circulație

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 d

documentation Descrierea tranzacțiilor ulterioare perioadei de raportare, în afara celor 
contabilizate în conformitate cu punctul 64 din IAS 33, care ar fi 
modificat în mod semnificativ numărul acțiunilor ordinare în circulație 
la încheierea perioadei dacă acele tranzacții ar fi avut loc înainte de 
finalul perioadei de raportare. [Referințe: acțiuni ordinare [member]]
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ifrs-full DescriptionOfTransaction 
sAfterReportingPeriod 
WithSignificantChangeIn 
NumberOfPotentialOrdi 
narySharesOutstanding

text label Descrierea tranzacțiilor ulterioare perioadei de raportare care modifică 
semnificativ numărul acțiunilor ordinare potențiale în circulație

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 d

documentation Descrierea tranzacțiilor ulterioare perioadei de raportare, în afara celor 
contabilizate în conformitate cu punctul 64 din IAS 33, care ar fi 
modificat în mod semnificativ numărul acțiunilor ordinare potențiale în 
circulație la încheierea perioadei dacă acele tranzacții ar fi avut loc 
înainte de finalul perioadei de raportare. [Referințe: acțiuni ordinare 
[member]; tranzacții cu acțiuni ordinare potențiale [member]]

ifrs-full DescriptionOfTransac 
tionsWithRelatedParty

text label Descrierea tranzacțiilor cu părțile afiliate Prezentarea informațiilor: IAS 24.18

documentation Descrierea tranzacțiilor cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfTransitional 
ProvisionsOfInitiallyAp 
pliedIFRS

text label Descrierea dispozițiilor tranzitorii ale unui IFRS aplicat pentru prima 
dată

Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 d

documentation Descrierea dispozițiilor tranzitorii legate de aplicarea inițială a unui IFRS. 
[Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full DescriptionOfTransitional 
ProvisionsOfInitiallyAp 
pliedIFRSThatMightHa 
veEffectOnFuturePeriods

text label Descrierea dispozițiilor tranzitorii ale unui IFRS aplicat pentru prima 
dată care ar putea avea un efect asupra perioadelor viitoare

Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 e

documentation Descrierea dispozițiilor tranzitorii legate de aplicarea inițială a unui IFRS 
care ar putea avea un efect asupra perioadelor viitoare. [Referințe: IFRS 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfTypeOf 
Hedge

text label Descrierea tipului de acoperire împotriva riscurilor Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22 a

documentation Descrierea tipului de acoperire împotriva riscurilor utilizată de entitate.

ifrs-full DescriptionOfTypeOfPlan text label Descrierea tipului de plan Prezentarea informațiilor: IAS 19.139 
a

documentation Descrierea generală a tipului de plan de beneficii determinate. [Referințe: 
planuri de beneficii determinate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfTypeOfRetir 
ementBenefitPlan

text label Descrierea tipului de plan de pensii Prezentarea informațiilor: IAS 26.36 c

documentation Descrierea tipului de plan de pensii, și anume plan de contribuții 
determinate sau plan de beneficii determinate. [Referințe: planuri de 
beneficii determinate [member]]

ifrs-full DescriptionOfTypeOfSup 
portProvidedToStructure 
dEntityWithoutHaving 
ContractualObligationTo 
DoSo

text label Descrierea tipului de sprijin acordat unei entități structurate, fără a avea o 
obligație contractuală în acest sens

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.15 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
12.30 a

documentation Descrierea tipului de sprijin financiar sau de altă natură (de exemplu, 
prin achiziționarea de active sau de instrumente emise de entitatea 
structurată) acordat unei entități structurate fără a avea o obligație 
contractuală în acest sens, inclusiv situațiile în care entitatea a asistat 
entitatea structurată în obținerea de sprijin financiar. [Referințe: filiale 
[member]; sprijin acordat unei entități structurate, fără a avea o obligație 
contractuală în acest sens]

ifrs-full DescriptionOfTypeOfSup 
portProvidedToSubsidiary 
WithoutHavingContractua 
lObligationToDoSo

text label Descrierea tipului de sprijin acordat unei filiale de către entitatea de 
investiții sau de către filialele sale, fără a avea o obligație contractuală în 
acest sens

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19E 
a

documentation Descrierea tipului de sprijin acordat unei filiale de către entitatea de 
investiții sau de către filialele sale, fără a avea o obligație contractuală în 
acest sens. [Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de 
investiții [text block]; filiale [member]]

ifrs-full DescriptionOfTypesOf 
ContractsAffectedBy 
ChangesInMethodsUsedTo 
MeasureContractsWithin 
ScopeOfIFRS17AndProces 
sesForEstimatingInputsTo 
ThoseMethods

text label Descrierea tipurilor de contracte afectate de modificările metodelor 
utilizate pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17 și 
a proceselor de estimare a datelor de intrare ale acestor metode

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 b

documentation Descrierea tipurilor de contracte afectate de modificările metodelor 
utilizate pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17 și 
a proceselor de estimare a datelor de intrare ale acestor metode.
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ifrs-full DescriptionOfTypesOfIn 
comeFromStructuredEnti 
ties

text label Descrierea tipurilor de venituri generate de entități structurate Prezentarea informațiilor: IFRS 12.27 
b, exemplu: IFRS 12.B26 c

documentation Descrierea tipurilor de venituri generate de entități structurate. 
[Referințe: venituri generate de entități structurate]

ifrs-full DescriptionOfTypesOfPro 
ductsAndServicesFrom 
WhichEachReportableSeg 
mentDerivesItsRevenues

text label Descrierea tipurilor de produse și servicii din care își obține veniturile 
fiecare segment raportabil

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.22 b

documentation Descrierea tipurilor de produse și servicii din care își obține veniturile un 
segment raportabil. [Referințe: produse și servicii [member]; venituri]

ifrs-full DescriptionOfTypesOf 
WarrantiesAndRelatedO 
bligations

text label Descrierea tipurilor de garanții și de obligații conexe Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119 
e

documentation Descrierea tipurilor de garanții și de obligații conexe în contractele cu 
clienții.

ifrs-full DescriptionOfUncertaintie 
sOfEntitysAbilityToConti 
nueAsGoingConcern

text block label Prezentarea incertitudinilor în ceea ce privește capacitatea entității de a-și 
continua activitatea [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.25

documentation Prezentarea incertitudinilor semnificative asociate evenimentelor sau 
condițiilor care pot pune în mod considerabil la îndoială capacitatea 
entității de a-și continua activitatea.

ifrs-full DescriptionOfUnfulfilled 
ConditionsAndOtherCon 
tingenciesAttachedToGo 
vernmentGrantForAgricul 
turalActivity

text label Descrierea condițiilor neîndeplinite și a altor situații neprevăzute legate 
de subvențiile guvernamentale pentru activitățile agricole

Prezentarea informațiilor: IAS 41.57 b

documentation Descrierea condițiilor neîndeplinite și a altor situații neprevăzute legate 
de subvențiile guvernamentale pentru activitățile agricole. [Referințe: 
guvern [member]; subvenții guvernamentale]

ifrs-full DescriptionOfUsefulLife 
BiologicalAssetsAtCost

text label Descrierea duratei de viață utilă, active biologice, la cost Prezentarea informațiilor: IAS 41.54 e

documentation Descrierea duratei de viață utilă utilizate pentru activele biologice. 
[Referințe: active biologice]
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ifrs-full DescriptionOfUsefulLifeIn 
tangibleAssetsOtherThan 
Goodwill

text label Descrierea duratei de viață utilă, imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
a

documentation Descrierea duratei de viață utilă utilizate pentru imobilizările 
necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full DescriptionOfUsefulLifeIn 
vestmentPropertyCostMo 
del

text label Descrierea duratei de viață utilă, investiții imobiliare, modelul bazat pe 
cost

Prezentarea informațiilor: IAS 40.79 b

documentation Descrierea duratei de viață utilă utilizate pentru investițiile imobiliare. 
[Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full DescriptionOfUsefulLife 
PropertyPlantAndEquip 
ment

text label Descrierea duratei de viață utilă, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 c

documentation Descrierea duratei de viață utilă utilizate pentru imobilizările corporale. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full DescriptionOfValuation 
ProcessesUsedInFairValue 
MeasurementAssets

text label Descrierea proceselor de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste, 
active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
g

documentation Descrierea proceselor de evaluare utilizate de entitate în evaluarea valorii 
juste a activelor (inclusiv, de exemplu, modul în care o entitate își alege 
politicile și procedurile de evaluare și analizează modificările evaluărilor 
la valoarea justă de la o perioadă la alta).

ifrs-full DescriptionOfValuation 
ProcessesUsedInFairValue 
MeasurementEntitysOwnE 
quityInstruments

text label Descrierea proceselor de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
g

documentation Descrierea proceselor de evaluare utilizate de entitate în evaluarea valorii 
juste a propriilor instrumente de capitaluri proprii (inclusiv, de exemplu, 
modul în care o entitate își alege politicile și procedurile de evaluare și 
analizează modificările evaluărilor la valoarea justă de la o perioadă la 
alta).

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/410 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfValuation 
ProcessesUsedInFairValue 
MeasurementLiabilities

text label Descrierea proceselor de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste, 
datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
g

documentation Descrierea proceselor de evaluare utilizate de entitate în evaluarea valorii 
juste a datoriilor (inclusiv, de exemplu, modul în care o entitate își alege 
politicile și procedurile de evaluare și analizează modificările evaluărilor 
la valoarea justă de la o perioadă la alta).

ifrs-full DescriptionOfValuation 
TechniquesAndKeyMode 
lInputsUsedForDetermi 
ningNoncontrollingInteres 
tInAnAcquireeMeasuredAt 
FairValue

text label Descrierea tehnicilor de evaluare și a datelor de intrare semnificative 
utilizate pentru a evalua interesele care nu controlează într-o entitate 
dobândită evaluate la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
o (ii)

documentation Descrierea tehnicilor de evaluare și a datelor de intrare semnificative 
utilizate pentru a evalua interesele care nu controlează deținute într-o 
entitate dobândită evaluate la valoarea justă pentru combinările de 
întreprinderi în care dobânditorul deține mai puțin de 100 % din 
participațiile în capitalurile proprii ale entității dobândite la data 
achiziției. [Referințe: la valoarea justă [member]; combinări de 
întreprinderi [member]; tehnici de evaluare [member]]

ifrs-full DescriptionOfValuation 
TechniquesAndKeyMode 
lInputsUsedToMeasure 
ContingentConsideration

text label Descrierea tehnicilor de evaluare și a principalelor date de intrare ale 
modelului utilizate pentru evaluarea contravalorii contingente

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
b (iii)

documentation Descrierea tehnicilor de evaluare și a principalelor date de intrare ale 
modelului utilizate pentru evaluarea contravalorii contingente a 
activelor sau a datoriilor. [Referințe: tehnici de evaluare [member]]

ifrs-full DescriptionOfValuation 
TechniquesUsedInFairVa 
lueMeasurementAssets

text label Descrierea tehnicilor de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea tehnicilor de evaluare (de exemplu, abordarea bazată pe piață, 
modelul costului și abordarea bazată pe venit) utilizate pentru evaluarea 
valorii juste a activelor. [Referințe: tehnici de evaluare [member]; 
modelul costului [member]; abordarea bazată pe venit [member]; 
abordarea bazată pe piață [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/411  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DescriptionOfValuation 
TechniquesUsedInFairVa 
lueMeasurementEntity 
sOwnEquityInstruments

text label Descrierea tehnicilor de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea tehnicilor de evaluare (de exemplu, abordarea bazată pe piață, 
modelul costului și abordarea bazată pe venit) utilizate pentru evaluarea 
valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. 
[Referințe: tehnici de evaluare [member]; modelul costului [member]; 
abordarea bazată pe venit [member]; abordarea bazată pe piață 
[member]]

ifrs-full DescriptionOfValuation 
TechniquesUsedInFairVa 
lueMeasurementLiabilities

text label Descrierea tehnicilor de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste, 
datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Descrierea tehnicilor de evaluare (de exemplu, abordarea bazată pe piață, 
modelul costului și abordarea bazată pe venit) utilizate pentru evaluarea 
valorii juste a datoriilor. [Referințe: tehnici de evaluare [member]; 
modelul costului [member]; abordarea bazată pe venit [member]; 
abordarea bazată pe piață [member]]

ifrs-full DescriptionOfValuation 
TechniquesUsedToMeasur 
eFairValueLessCostsOfDis 
posal

text label Descrierea tehnicilor de evaluare utilizate pentru a evalua valoarea justă 
minus costurile asociate cedării

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 f 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e

documentation Descrierea tehnicilor de evaluare utilizate pentru a evalua valoarea justă 
minus costurile asociate cedării pentru o unitate (un grup de unități) 
generatoare de numerar. [Referințe: tehnici de evaluare [member]]

ifrs-full DescriptionOfVestingRe 
quirementsForSharebased 
PaymentArrangement

text label Descrierea cerințelor pentru intrarea în drepturi în ceea ce privește 
opțiunile acordate într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 a

documentation Descrierea cerințelor pentru intrarea în drepturi în ceea ce privește un tip 
de angajament de plată pe bază de acțiuni care a existat la orice moment 
în decursul perioadei. O entitate care are angajamente de plată pe bază de 
acțiuni similare în mod substanțial poate agrega aceste informații. 
[Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]
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ifrs-full DescriptionOfVoluntary 
ChangeInAccountingPo 
licy

text block label Prezentarea informațiilor privind modificarea voluntară a politicii 
contabile [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.29

documentation Prezentarea informațiilor privind o modificare voluntară a politicii 
contabile.

ifrs-full DescriptionOfWhenEntity 
TypicallySatisfiesPerfor 
manceObligations

text label Descrierea momentului în care entitatea își îndeplinește de obicei 
obligațiile de executare

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119 
a

documentation Descrierea momentului în care entitatea își îndeplinește de obicei 
obligațiile de executare. [Referințe: obligații de executare [member]]

ifrs-full DescriptionOfWhetherEn 
tityIsRequiredToAbsor 
bLossesOfStructuredEnti 
tiesBeforeOtherParties

text label Descrierea măsurii în care entității i se impune să suporte pierderile 
entităților structurate înaintea altor părți

Exemplu: IFRS 12.B26 d

documentation Descrierea măsurii în care entității i se impune să suporte pierderile 
entităților structurate înaintea altor părți.

ifrs-full DescriptionOfWhetherEn 
tityMakesAdjustmentForTi 
meValueOfMoneyAndEf 
fectOfFinancialRiskWhe 
nUsingPremiumAllocatio 
nApproach

text label Descrierea măsurii în care entitatea face ajustarea pentru valoarea-timp a 
banilor și efectul riscului financiar atunci când utilizează metoda 
repartizării primelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.97 b

documentation Descrierea măsurii în care o entitate care utilizează metoda repartizării 
primelor face o ajustare pentru valoarea-timp a banilor și pentru efectul 
riscului financiar în aplicarea punctului 56 și a punctului 57(b) din IFRS 
17. Metoda repartizării primelor este o abordare, descrisă la punctele 
53-59 din IFRS 17, care simplifică evaluarea datoriei pentru perioada de 
acoperire rămasă aferente unui grup de contracte de asigurare.

ifrs-full DescriptionOfWhetherIn 
vestmentInAssociateIsMea 
suredUsingEquityMetho 
dOrAtFairValue

text label Descrierea măsurii în care investiția într-o entitate asociată este evaluată 
pe baza metodei punerii în echivalență sau la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 
b (i)

documentation O descriere din care să reiasă dacă investiția într-o entitate asociată este 
evaluată pe baza metodei punerii în echivalență sau la valoarea justă. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; entități asociate [member]]
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ifrs-full DescriptionOfWhetherIn 
vestmentInJointVentureIs 
MeasuredUsingEquityMe 
thodOrAtFairValue

text label Descrierea măsurii în care investiția într-o asociere în participație este 
evaluată pe baza metodei punerii în echivalență sau la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 
b (i)

documentation O descriere din care să reiasă dacă investiția într-o asociere în participație 
este evaluată pe baza metodei punerii în echivalență sau la valoarea justă. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; asocieri în participație [member]]

ifrs-full DescriptionOfWhether 
ThereArePotentialIncome 
TaxConsequencesNotPrac 
ticablyDeterminable

text label Descrierea măsurii în care există consecințe potențiale asupra 
impozitului pe profit care nu pot fi determinate în mod practic

Prezentarea informațiilor: IAS 12.82A

documentation O descriere din care să reiasă dacă există consecințe potențiale asupra 
impozitului pe profit care nu pot fi determinate în mod practic și care ar 
rezulta din plata dividendelor către acționarii entității în jurisdicțiile în 
care impozitele pe profit sunt plătibile la o cotă mai ridicată sau mai 
scăzută dacă o parte sau totalitatea profitului net sau a rezultatului 
reportat este plătită acționarilor entității sub formă de dividende ori în 
jurisdicțiile în care impozitele pe profit pot fi rambursabile sau plătibile 
dacă o parte sau totalitatea profitului net sau a rezultatului reportat este 
plătită acționarilor entității sub formă de dividende. [Referințe: rezultatul 
reportat]

ifrs-full DescriptionOfWhether 
ThirdpartyCreditEnhance 
mentIsReflectedInFairVa 
lueMeasurement

text label Descrierea măsurii în care ameliorarea condițiilor de credit a unei terțe 
părți se reflectă în evaluarea la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.98

documentation O descriere din care să reiasă dacă ameliorarea condițiilor de credit a unei 
terțe părți se reflectă în evaluarea la valoarea justă a datoriilor evaluate la 
valoarea justă și emise cu o ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă 
a unei terțe părți. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full DescriptionWhetherChan 
geInAccountingPolicyIsMa 
deInAccordanceWithTran 
sitionalProvisionsOfInitial 
lyAppliedIFRS

text label Descrierea măsurii în care modificarea politicii contabile este făcută în 
conformitate cu prevederile tranzitorii ale unui IFRS aplicat pentru 
prima dată

Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 b

documentation O descriere din care să reiasă dacă modificarea politicii contabile este 
făcută în conformitate cu prevederile tranzitorii ale unui IFRS aplicat 
pentru prima dată. [Referințe: IFRS [member]]
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ifrs-full DesignatedFinancialLiabili 
tiesAtFairValueThrough 
ProfitOrLossAbstract

label Datorii financiare desemnate evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere [abstract]

ifrs-full DesignatedLoansOrRecei 
vablesAtFairValueThrough 
ProfitOrLossAbstract

label Împrumuturi și creanțe desemnate evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere [abstract]

ifrs-full DestructionOfMajorPro 
ductionPlantMember

member label Distrugerea unei importante unități de producție [member] Exemplu: IAS 10.22 d

documentation Acest membru reprezintă distrugerea unei importante unități de 
producție.

ifrs-full DeterminationOfFairVa 
lueOfGoodsOrServicesRe 
ceivedOrFairValueOfEqui 
tyInstrumentsGrantedOn 
SharebasedPayments

text label Explicație privind determinarea valorii juste a bunurilor sau serviciilor 
primite sau a valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii acordate 
în cadrul plăților pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.46

documentation Explicație care permite utilizatorilor situațiilor financiare să înțeleagă 
modul în care a fost determinată valoarea justă a bunurilor sau serviciilor 
primite sau valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate 
în cadrul angajamentelor de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: 
angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full DifferenceBetweenCarryin 
gAmountOfDividend 
sPayableAndCarryingA 
mountOfNoncashAssets 
Distributed

X duration, credit label Diferența dintre valoarea contabilă a dividendelor de plătit și valoarea 
contabilă a activelor nemonetare distribuite

Prezentarea informațiilor: IFRIC 17.15

documentation Cuantumul diferenței dintre valoarea contabilă a dividendelor de plătit și 
valoarea contabilă a activelor nemonetare distribuite la decontarea 
dividendelor de plătit. [Referințe: valoare contabilă [member]]
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ifrs-full DifferenceBetweenCarryin 
gAmountOfFinancialLiabi 
lityAndAmountContrac 
tuallyRequiredToPayAtMa 
turityToHolderOfObliga 
tion

X instant label Diferența dintre valoarea contabilă a datoriei financiare și valoarea care, 
conform contractului, trebuie plătită la scadență deținătorului obligației

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.10A 
b, prezentarea informațiilor: IFRS 7.10 
b

documentation Cuantumul cu care valoarea contabilă a datoriei financiare este mai mare 
(mică) decât valoarea pe care entitatea, conform contractului, ar trebui să 
o plătească la scadență deținătorului obligației. [Referințe: valoare 
contabilă [member]]

ifrs-full DilutedEarningsLossPerIn 
strumentFromContinuin 
gOperationsParticipatingE 
quityInstrumentsOther 
ThanOrdinaryShares

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) diluat(ă) pe instrument din activități continue, 
instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Rezultatul (pierderea) diluat(ă) pe instrument din activități continue 
pentru un instrument de capitaluri proprii care participă la profit cu 
acțiuni ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: 
rezultatul (pierderea) diluat(ă) pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare; activități continue 
[member]]

ifrs-full DilutedEarningsLossPerIn 
strumentFromDiscontinue 
dOperationsParticipatingE 
quityInstrumentsOther 
ThanOrdinaryShares

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) diluat(ă) pe instrument din activități întrerupte, 
instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Rezultatul (pierderea) diluat(ă) pe instrument din activități întrerupte 
pentru un instrument de capitaluri proprii care participă la profit cu 
acțiuni ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: 
rezultatul (pierderea) diluat(ă) pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare; activități întrerupte 
[member]]
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ifrs-full DilutedEarningsLossPerIn 
strumentParticipatingEqui 
tyInstrumentsOtherTha 
nOrdinaryShares

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) diluat(ă) pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Rezultatul (pierderea) diluat(ă) pe instrument de capitaluri proprii care 
participă la profit cu acțiuni ordinare conform unei formule 
predeterminate.

totalLabel Total rezultat (pierdere) diluat(ă) pe instrument, instrumente de 
capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

ifrs-full DilutedEarningsLossPer 
Share

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) Prezentarea informațiilor: IAS 33.66, 
prezentarea informațiilor: IAS 33.67

documentation Cuantumul profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) acționarilor 
ordinari ai societății-mamă (numărătorul) împărțit la numărul mediu 
ponderat de acțiuni ordinare în circulație în perioada respectivă 
(numitorul), ambele ajustate pentru efectele tuturor acțiunilor ordinare 
potențial diluante. [Referințe: acțiuni ordinare [member]; media 
ponderată [member]]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază” 
atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune 
diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a 
îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din 
IAS 33.

totalLabel Total rezultat (pierdere) pe acțiune diluat(ă)
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ifrs-full DilutedEarningsLossPer 
ShareFromContinuingO 
perations

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități continue Prezentarea informațiilor: IAS 33.66, 
prezentarea informațiilor: IAS 33.67

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități continue. 
[Referințe: activități continue [member]; rezultatul (pierderea) pe acțiune 
diluat(ă)]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază 
din activități continue” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și 
rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un 
element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare 
prevăzută la punctul 67 din IAS 33.

ifrs-full DilutedEarningsLossPer 
ShareFromContinuingO 
perationsIncludingNetMo 
vementInRegulatoryDefer 
ralAccountBalancesAnd 
NetMovementInRelatedDe 
ferredTax

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități continue, inclusiv 
variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități continue care 
include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. 
[Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă); variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate 
aferente; activități continue [member]]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază 
din activități continue, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor 
amânate aferente” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și 
rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un 
element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare 
prevăzută la punctul 67 din IAS 33.
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ifrs-full DilutedEarningsLossPer 
ShareFromDiscontinuedO 
perations

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități întrerupte Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, 
prezentarea informațiilor: IAS 33.68

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități întrerupte. 
[Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă); activități întrerupte 
[member]]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază 
din activități întrerupte” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și 
rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un 
element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare 
prevăzută la punctul 67 din IAS 33.

ifrs-full DilutedEarningsLossPer 
ShareFromDiscontinuedO 
perationsIncludingNetMo 
vementInRegulatoryDefer 
ralAccountBalancesAnd 
NetMovementInRelatedDe 
ferredTax

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități întrerupte, 
inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități întrerupte care 
include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. 
[Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă); variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate 
aferente; activități întrerupte [member]]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază 
din activități întrerupte, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor 
amânate aferente” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și 
rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un 
element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare 
prevăzută la punctul 67 din IAS 33.
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ifrs-full DilutedEarningsLossPer 
ShareIncludingNetMove 
mentInRegulatoryDeferra 
lAccountBalancesAndNet 
MovementInRelatedDefer 
redTax

X.XX duration label Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă), inclusiv variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și 
variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) care include variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și 
variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul 
(pierderea) pe acțiune diluat(ă); variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere 
și variația netă a impozitelor amânate aferente]

commentary-
Guidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest 
element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază, 
inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente” 
atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune 
diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a 
îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din 
IAS 33.

ifrs-full DilutedEarningsPerShar 
eAbstract

label Rezultatul pe acțiune diluat [abstract]

ifrs-full DilutiveEffectOfConverti 
bleInstrumentsOnNumber 
OfOrdinaryShares

shares label Efectul de diluare al instrumentelor convertibile asupra numărului de 
acțiuni ordinare

Practică comună: IAS 33.70 b

documentation Numărul de acțiuni ordinare potențial diluante legate de conversia 
presupusă a instrumentelor convertibile ale entității.

ifrs-full DilutiveEffectOfShareOp 
tionsOnNumberOfOrdi 
naryShares

shares label Efectul de diluare al opțiunilor pe acțiuni asupra numărului de acțiuni 
ordinare

Practică comună: IAS 33.70 b

documentation Numărul de acțiuni ordinare potențial diluante legate de exercitarea 
presupusă a opțiunilor pe acțiuni ale entității.

ifrs-full DirectFinanceLeasesAc 
quiredInBusinessCombina 
tionMember

member label Contracte de leasing financiar direct dobândite în combinări de 
întreprinderi [member]

Exemplu: IFRS 3.B64 h

documentation Acest membru reprezintă contractele de leasing financiar direct 
dobândite în combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]
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ifrs-full DirectOperatingExpense 
FromInvestmentProperty

(X) duration, debit label Cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor imobiliare Practică comună: IAS 40.75 f

documentation Cuantumul cheltuielilor directe de exploatare (inclusiv cele de reparație și 
întreținere) rezultate din investițiile imobiliare. [Referințe: investiții 
imobiliare]

negatedTotalLa-
bel

Total cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor imobiliare

ifrs-full DirectOperatingExpense 
FromInvestmentProper 
tyAbstract

label Cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor imobiliare [abstract]

ifrs-full DirectOperatingExpense 
FromInvestmentProperty 
GeneratingRentalIncome

(X) duration, debit label Cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor imobiliare care 
generează venituri din chirii

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 f 
(ii)

documentation Cuantumul cheltuielilor directe de exploatare (inclusiv cele de reparație și 
întreținere) rezultate din investițiile imobiliare care au generat venituri 
din chirii în cursul perioadei recunoscute în profit sau pierdere. 
[Referințe: investiții imobiliare]

negatedLabel Cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor imobiliare care 
generează venituri din chirii

ifrs-full DirectOperatingExpense 
FromInvestmentProperty 
NotGeneratingRentalIn 
come

(X) duration, debit label Cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor imobiliare care nu 
generează venituri din chirii

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 f 
(iii)

documentation Cuantumul cheltuielilor directe de exploatare (inclusiv cele de reparație și 
întreținere) rezultate din investițiile imobiliare care nu au generat 
venituri din chirii în cursul perioadei recunoscute în profit sau pierdere. 
[Referințe: investiții imobiliare]

negatedLabel Cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor imobiliare care nu 
generează venituri din chirii

ifrs-full DirectorsRemunerationEx 
pense

X duration, debit label Cheltuieli cu remunerația directorilor Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul renumerației plătite sau de plătit directorilor entității.
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ifrs-full DisaggregationOfInsuran 
ceContractsAxis

axis label Dezagregarea contractelor de asigurare [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.131 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.98

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full DisaggregationOfInsuran 
ceContractsMember

member [default] label Dezagregarea contractelor de asigurare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.131 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.98

documentation Acest membru reprezintă toate contractele de asigurare atunci când sunt 
dezagregate în contracte de asigurare emise și contracte de reasigurare 
deținute. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Dezagregarea contractelor de asigurare” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru. [Referințe: contracte de asigurare [member]]

ifrs-full DisclosureOfAccounting 
PoliciesMember

member label Prezentarea politicilor contabile [member] Prezentarea informațiilor: Data de 
expirare 1.1.2025 IAS 1.139V

documentation Acest membru desemnează prezentarea politicilor contabile 
(Amendamente la IAS 1 și la Declarația 2 privind practica IFRS), emisă în 
februarie 2021.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/422 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfAccounting 
JudgementsAndEstimate 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind evaluările și estimările contabile [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind raționamentele profesionale pe care 
conducerea le-a realizat în procesul de aplicare a politicilor contabile ale 
entității și care au cel mai important efect asupra valorilor recunoscute în 
situațiile financiare, împreună cu ipotezele formulate de entitate în ceea 
ce privește viitorul și alte surse importante ale incertitudinii estimărilor 
la finalul perioadei de raportare, care prezintă un risc semnificativ de a 
provoca o ajustare importantă a valorilor contabile ale activelor și 
datoriilor în următorul exercițiu financiar. [Referințe: valoare contabilă 
[member]]

ifrs-full DisclosureOfAccruedEx 
pensesAndOtherLiabilitie 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cheltuielile angajate și alte datorii [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind cheltuielile angajate și alte datorii. 
[Referințe: angajamente; alte datorii]

ifrs-full DisclosureOfAcquiredRe 
ceivablesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind creanțele dobândite [abstract]

ifrs-full DisclosureOfAcquiredRe 
ceivablesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind creanțele dobândite [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
h

documentation Prezentarea informațiilor privind creanțele dobândite în cadrul unei 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]

ifrs-full DisclosureOfAcquiredRe 
ceivablesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind creanțele dobândite [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfAcquiredRe 
ceivablesTable

table label Prezentarea informațiilor privind creanțele dobândite [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
h

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind creanțele dobândite în cadrul 
combinărilor de întreprinderi.

ifrs-full DisclosureOfActualClaims 
ComparedWithPreviousEs 
timatesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind daunele reale comparate cu estimările 
anterioare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfActualClaims 
ComparedWithPreviousEs 
timatesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind daunele reale comparate cu estimările 
anterioare [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 c (iii)

documentation Prezentarea informațiilor privind daunele reale comparate cu estimările 
anterioare ale valorii neactualizate a daunelor (și anume, evoluția 
daunelor). Informațiile prezentate privind evoluția daunelor trebuie să 
înceapă de la data când a (au) apărut cea mai veche cerere (cele mai vechi 
cereri) de despăgubire semnificativă (semnificative), pentru care există 
încă incertitudini referitoare la valoarea și momentul efectuării plăților 
pentru daune la sfârșitul perioadei de raportare, dar nu trebuie să înceapă 
cu mai mult de 10 ani înainte de sfârșitul perioadei de raportare. 
Entitatea nu este obligată să prezinte informații privind evoluția 
daunelor în privința cărora incertitudinile referitoare la valoarea și 
momentul efectuării plăților daunelor sunt rezolvate de regulă în termen 
de un an.

ifrs-full DisclosureOfActualClaims 
ComparedWithPreviousEs 
timatesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind daunele reale comparate cu estimările 
anterioare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfActualClaims 
ComparedWithPreviousEs 
timatesTable

table label Prezentarea informațiilor privind daunele reale comparate cu estimările 
anterioare [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind daunele reale comparate cu 
estimările anterioare.
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ifrs-full DisclosureOfAdditionalIn 
formationAboutDefined 
BenefitPlansExplanatory

text block label Prezentarea de informații suplimentare privind planurile de beneficii 
determinate [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.137

documentation Prezentarea de informații suplimentare privind planurile de beneficii 
determinate care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor IAS 19. 
[Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full DisclosureOfAdditionalIn 
formationAboutLeasingAc 
tivitiesForLesseeExplana 
tory

text block label Prezentarea de informații suplimentare privind activitățile de leasing ale 
locatarului [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.59

documentation Prezentarea de informații suplimentare privind activitățile de leasing ale 
unui locatar.

ifrs-full DisclosureOfAdditionalIn 
formationAboutLeasingAc 
tivitiesForLessorExplana 
tory

text block label Prezentarea de informații suplimentare privind activitățile de leasing ale 
locatorului [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.92

documentation Prezentarea de informații suplimentare privind activitățile de leasing ale 
unui locator.

ifrs-full DisclosureOfAdditionalIn 
formationAboutUnder 
standingFinancialPosition 
sAndLiquidityOfEntityEx 
planatory

text block label Prezentarea de informații suplimentare pentru înțelegerea poziției 
financiare și a lichidității unei entități [text block]

Exemplu: IAS 7.50

documentation Prezentarea de informații suplimentare care pot fi relevante pentru 
înțelegerea poziției financiare și a lichidității unei entități de către 
utilizatorii situațiilor financiare.

ifrs-full DisclosureOfAdditionalIn 
formationExplanatory

text block label Prezentarea de informații suplimentare [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 1.112 c

documentation Prezentarea de informații suplimentare care nu sunt prezentate în 
situațiile financiare, dar care sunt relevante pentru înțelegerea acestora.
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ifrs-full DisclosureOfAdditionalIn 
formationRepresentativeO 
fRiskExposureArising 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17DuringPerio 
dExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor suplimentare reprezentative pentru expunerea 
la risc care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 în 
cursul perioadei [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.123

documentation Prezentarea informațiilor suplimentare care sunt reprezentative pentru 
expunerea entității la risc care decurge din contractele care intră sub 
incidența IFRS 17 în cursul perioadei, în cazul în care informațiile 
prezentate cu privire la expunerea la risc a entității la sfârșitul perioadei 
de raportare nu sunt reprezentative.

ifrs-full DisclosureOfAdjustments 
MadeWhenEntityChange 
dBasisOfDisaggregationO 
fInsuranceFinanceInco 
meExpensesBetweenProfi 
tOrLossAndOtherCompre 
hensiveIncomeForCon 
tractsWithDirectParticipa 
tionFeaturesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind ajustările efectuate atunci când 
entitatea a modificat baza de dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global sau viceversa pentru contractele cu caracteristici de 
participare directă [abstract]

ifrs-full DisclosureOfAdjustments 
MadeWhenEntityChange 
dBasisOfDisaggregationO 
fInsuranceFinanceInco 
meExpensesBetweenProfi 
tOrLossAndOtherCompre 
hensiveIncomeForCon 
tractsWithDirectParticipa 
tionFeaturesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind ajustările efectuate atunci când 
entitatea a modificat baza de dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global sau viceversa pentru contractele cu caracteristici de 
participare directă [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.113 b

documentation Prezentarea informațiilor privind ajustările efectuate atunci când o 
entitate a modificat baza de dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global sau viceversa pentru contractele cu caracteristici de 
participare directă. [Referințe: descrierea componenței elementelor 
suport pentru contractele cu caracteristici de participare directă; venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări]
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ifrs-full DisclosureOfAdjustments 
MadeWhenEntityChange 
dBasisOfDisaggregationO 
fInsuranceFinanceInco 
meExpensesBetweenProfi 
tOrLossAndOtherCompre 
hensiveIncomeForCon 
tractsWithDirectParticipa 
tionFeaturesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind ajustările efectuate atunci când 
entitatea a modificat baza de dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global sau viceversa pentru contractele cu caracteristici de 
participare directă [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfAdjustments 
MadeWhenEntityChange 
dBasisOfDisaggregationO 
fInsuranceFinanceInco 
meExpensesBetweenProfi 
tOrLossAndOtherCompre 
hensiveIncomeForCon 
tractsWithDirectParticipa 
tionFeaturesTable

table label Prezentarea informațiilor privind ajustările efectuate atunci când 
entitatea a modificat baza de dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global sau viceversa pentru contractele cu caracteristici de 
participare directă [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.113 b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind ajustările efectuate atunci 
când o entitate a modificat baza de dezagregare a veniturilor 
(cheltuielilor) financiare legate de asigurări de la profit sau pierdere la alte 
elemente ale rezultatului global sau viceversa pentru contractele cu 
caracteristici de participare directă.

ifrs-full DisclosureOfAllowance 
ForCreditLossesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind ajustarea pentru pierderile din credite 
[text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind ajustarea pentru deprecierile activelor 
financiare din cauza pierderilor din credit. [Referințe: active financiare]

ifrs-full DisclosureOfAmountsAri 
singFromInsuranceCon 
tractsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurare [text block] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.36

documentation Prezentarea informațiilor care identifică și explică valorile din situațiile 
financiare ale entității generate de contracte de asigurare. [Referințe: 
tipuri de contracte de asigurare [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/427  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfAmountsIn 
curredByEntityForProvisio 
nOfKeyManagementPer 
sonnelServicesProvidedBy 
SeparateManagementEnti 
tiesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile suportate de entitate 
pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care 
sunt acoperite de entități de administrare separate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfAmountsIn 
curredByEntityForProvisio 
nOfKeyManagementPer 
sonnelServicesProvidedBy 
SeparateManagementEnti 
tiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile suportate de entitate 
pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care 
sunt acoperite de entități de administrare separate [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18A

documentation Prezentarea informațiilor privind cuantumurile suportate de entitate 
pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care 
sunt acoperite de entități de administrare separate. [Referințe: 
personalul-cheie din conducerea entității sau a societății-mamă 
[member]; entități de administrare separate [member]]

ifrs-full DisclosureOfAmountsIn 
curredByEntityForProvisio 
nOfKeyManagementPer 
sonnelServicesProvidedBy 
SeparateManagementEnti 
tiesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile suportate de entitate 
pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care 
sunt acoperite de entități de administrare separate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfAmountsIn 
curredByEntityForProvisio 
nOfKeyManagementPer 
sonnelServicesProvidedBy 
SeparateManagementEnti 
tiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile suportate de entitate 
pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care 
sunt acoperite de entități de administrare separate [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18A

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind cuantumurile suportate de 
entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din 
conducere care sunt acoperite de entități de administrare separate.
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ifrs-full DisclosureOfAmountsOf 
PotentialIncomeTaxConse 
quencesPracticablyDeter 
minableExplanatory

text label Descrierea valorilor consecințelor potențiale asupra impozitului pe 
profit care pot fi determinate în mod practic

Prezentarea informațiilor: IAS 12.82A

documentation Descrierea valorilor consecințelor potențiale asupra impozitului pe 
profit care pot fi determinate în mod practic și care ar rezulta din plata 
dividendelor către acționarii entității în jurisdicțiile în care impozitele pe 
profit sunt plătibile la o cotă mai ridicată sau mai scăzută dacă o parte 
sau totalitatea profitului net sau a rezultatului reportat este plătită 
acționarilor entității sub formă de dividende ori în jurisdicțiile în care 
impozitele pe profit pot fi rambursabile sau plătibile dacă o parte sau 
totalitatea profitului net sau a rezultatului reportat este plătită 
acționarilor entității sub formă de dividende. [Referințe: rezultatul 
reportat]

ifrs-full DisclosureOfAmountsTo 
BeRecoveredOrSettledAf 
terTwelveMonthsForClasse 
sOfAssetsAndLiabilities 
ThatContainAmountsTo 
BeRecoveredOrSettle 
dBothNoMoreAndMore 
ThanTwelveMonthsAfter 
ReportingDateAbstract

label Prezentarea informațiilor privind sumele care urmează să fie recuperate 
sau decontate după douăsprezece luni pentru clasele de active și datorii 
conținând sume care urmează a fi recuperate sau decontate atât într-un 
interval de până la douăsprezece luni după data de raportare, cât și 
într-un interval de peste douăsprezece luni după data de raportare 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfAmountsTo 
BeRecoveredOrSettledAf 
terTwelveMonthsForClasse 
sOfAssetsAndLiabilities 
ThatContainAmountsTo 
BeRecoveredOrSettle 
dBothNoMoreAndMore 
ThanTwelveMonthsAfter 
ReportingDateExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind sumele care urmează să fie recuperate 
sau decontate după douăsprezece luni pentru clasele de active și datorii 
conținând sume care urmează a fi recuperate sau decontate atât într-un 
interval de până la douăsprezece luni după data de raportare, cât și 
într-un interval de peste douăsprezece luni după data de raportare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.61

documentation Prezentarea informațiilor privind sumele care urmează să fie recuperate 
sau decontate după douăsprezece luni pentru clasele de active și datorii 
conținând sume care urmează a fi recuperate sau decontate atât într-un 
interval de până la douăsprezece luni după data de raportare, cât și 
într-un interval de peste douăsprezece luni după data de raportare.
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ifrs-full DisclosureOfAmountsTo 
BeRecoveredOrSettledAf 
terTwelveMonthsForClasse 
sOfAssetsAndLiabilities 
ThatContainAmountsTo 
BeRecoveredOrSettle 
dBothNoMoreAndMore 
ThanTwelveMonthsAfter 
ReportingDateLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind sumele care urmează să fie recuperate 
sau decontate după douăsprezece luni pentru clasele de active și datorii 
conținând sume care urmează a fi recuperate sau decontate atât într-un 
interval de până la douăsprezece luni după data de raportare, cât și 
într-un interval de peste douăsprezece luni după data de raportare [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfAmountsTo 
BeRecoveredOrSettledAf 
terTwelveMonthsForClasse 
sOfAssetsAndLiabilities 
ThatContainAmountsTo 
BeRecoveredOrSettle 
dBothNoMoreAndMore 
ThanTwelveMonthsAfter 
ReportingDateTable

table label Prezentarea informațiilor privind sumele care urmează să fie recuperate 
sau decontate după douăsprezece luni pentru clasele de active și datorii 
conținând sume care urmează a fi recuperate sau decontate atât într-un 
interval de până la douăsprezece luni după data de raportare, cât și 
într-un interval de peste douăsprezece luni după data de raportare [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.61

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind sumele care urmează să fie 
recuperate sau decontate după douăsprezece luni pentru clasele de active 
și datorii conținând sume care urmează a fi recuperate sau decontate atât 
într-un interval de până la douăsprezece luni după data de raportare, cât 
și într-un interval de peste douăsprezece luni după data de raportare.

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOfIn 
suranceRevenueAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza veniturilor din asigurări 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOfIn 
suranceRevenueExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza veniturilor din asigurări [text 
block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza veniturilor din asigurări. 
[Referințe: venituri din asigurări]

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOfIn 
suranceRevenueLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza veniturilor din asigurări [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfAnalysisOfIn 
suranceRevenueTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza veniturilor din asigurări [table] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza veniturilor din 
asigurări.

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOfO 
therComprehensiveInco 
meByItemAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza altor elemente ale rezultatului 
global, element cu element [abstract]

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOfO 
therComprehensiveInco 
meByItemExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza altor elemente ale rezultatului 
global, element cu element [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106A

documentation Prezentarea informațiilor complete privind analiza altor elemente ale 
rezultatului global, element cu element.

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOfO 
therComprehensiveInco 
meByItemLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza altor elemente ale rezultatului 
global, element cu element [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOfO 
therComprehensiveInco 
meByItemTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza altor elemente ale rezultatului 
global, element cu element [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106A

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza altor elemente ale 
rezultatului global, element cu element.
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ifrs-full DisclosureOfAnalysisOf 
PresentValueOfDefinedBe 
nefitObligationThatDistin 
guishesNatureCharacteris 
ticsAndRisksExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza valorii actualizate a obligației 
privind beneficiul determinat care precizează natura, caracteristicile și 
riscurile acesteia [text block]

Exemplu: IAS 19.137

documentation Prezentarea informațiilor privind o analiză a valorii actualizate a unei 
obligații privind beneficiul determinat care precizează natura, 
caracteristicile și riscurile obligației. O astfel de prezentare ar putea face 
distincția: (a) între sumele datorate membrilor activi, membrilor care au 
părăsit regimul, dar și-au păstrat drepturile obținute și pensionarilor; (b) 
între beneficiile legitime și beneficiile acumulate nelegitime și (c) între 
beneficiile condiționate, sumele care pot fi atribuite creșterilor salariale 
viitoare și alte beneficii. [Referințe: obligație privind beneficiul 
determinat, la valoarea actualizată]

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOf 
SingleAmountOfDisconti 
nuedOperationsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza valorii unice pentru activitățile 
întrerupte [abstract]

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOf 
SingleAmountOfDisconti 
nuedOperationsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza valorii unice pentru activitățile 
întrerupte [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 b

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza valorii unice pentru activitățile 
întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]]

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOf 
SingleAmountOfDisconti 
nuedOperationsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza valorii unice pentru activitățile 
întrerupte [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfAnalysisOf 
SingleAmountOfDisconti 
nuedOperationsTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza valorii unice pentru activitățile 
întrerupte [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza valorii unice pentru 
activitățile întrerupte.
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ifrs-full DisclosureOfAssetsAndLia 
bilitiesWithSignificantRis 
kOfMaterialAdjustmentAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un 
risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă [abstract]

ifrs-full DisclosureOfAssetsAndLia 
bilitiesWithSignificantRis 
kOfMaterialAdjustmentEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un 
risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125

documentation Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un 
risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă în următorul 
exercițiu financiar.

ifrs-full DisclosureOfAssetsAndLia 
bilitiesWithSignificantRis 
kOfMaterialAdjustmentLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un 
risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfAssetsAndLia 
bilitiesWithSignificantRis 
kOfMaterialAdjustmentTa 
ble

table label Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un 
risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele și datoriile care 
prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă.

ifrs-full DisclosureOfAssetsRecog 
nisedFromCostsToObtai 
nOrFulfilContractsWith 
CustomersAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele recunoscute din costurile de 
obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [abstract]

ifrs-full DisclosureOfAssetsRecog 
nisedFromCostsToObtai 
nOrFulfilContractsWith 
CustomersExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele recunoscute din costurile de 
obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 
a

documentation Prezentarea informațiilor privind activele recunoscute din costurile de 
obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții.
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ifrs-full DisclosureOfAssetsRecog 
nisedFromCostsToObtai 
nOrFulfilContractsWith 
CustomersLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele recunoscute din costurile de 
obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfAssetsRecog 
nisedFromCostsToObtai 
nOrFulfilContractsWith 
CustomersTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele recunoscute din costurile de 
obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 
a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele recunoscute din 
costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții.

ifrs-full DisclosureOfAttributionO 
fExpensesByNatureTo 
TheirFunctionAbstract

label Prezentarea repartizării cheltuielilor după natură către destinația lor 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfAttributionO 
fExpensesByNatureTo 
TheirFunctionExplanatory

text block label Prezentarea repartizării cheltuielilor după natură către destinația lor [text 
block]

Practică comună: IAS 1.104, practică 
comună: IAS 1.112 c

documentation Prezentarea repartizării cheltuielilor după natură către elementele-rând, 
în funcție de destinația din situația profitului sau a pierderii.

ifrs-full DisclosureOfAttributionO 
fExpensesByNatureTo 
TheirFunctionLineItems

line items label Prezentarea repartizării cheltuielilor după natură către destinația lor [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfAttributionO 
fExpensesByNatureTo 
TheirFunctionTable

table label Prezentarea repartizării cheltuielilor după natură către destinația lor 
[table]

Practică comună: IAS 1.104, practică 
comună: IAS 1.112 c

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind repartizarea cheltuielilor 
după natură către analiza cheltuielilor, în funcție de destinația din situația 
profitului sau a pierderii.
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ifrs-full DisclosureOfAuditorsRe 
munerationExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind remunerarea auditorilor [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind compensarea acordată auditorilor 
entității.

ifrs-full DisclosureOfAuthorisatio 
nOfFinancialStatementsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind autorizarea situațiilor financiare [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind autorizarea publicării situațiilor 
financiare.

ifrs-full DisclosureOfAvailablefor 
saleAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare disponibile pentru 
vânzare [text block]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare clasificate drept 
disponibile în vederea vânzării. [Referințe: active financiare disponibile 
pentru vânzare]

ifrs-full DisclosureOfBasisOfCon 
solidationExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind baza de consolidare [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind baza utilizată pentru consolidare.

ifrs-full DisclosureOfBasisOfPre 
parationOfFinancialState 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind baza de întocmire a situațiilor 
financiare [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind baza utilizată pentru întocmirea 
situațiilor financiare.

ifrs-full DisclosureOfBiologicalAs 
setsAndGovernment 
GrantsForAgriculturalActi 
vityExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele biologice, produsele agricole 
în momentul recoltării și subvențiile guvernamentale acordate pentru 
activele biologice [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 41 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind activele biologice, produsele 
agricole în momentul recoltării și subvențiile guvernamentale acordate 
pentru activele biologice.

ifrs-full DisclosureOfBorrowing 
CostsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind costurile îndatorării [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 23 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind costurile îndatorării.
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ifrs-full DisclosureOfBorrowing 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind împrumuturile [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind împrumuturile. [Referințe: 
împrumuturi]

ifrs-full DisclosureOfBreakdownO 
fAssetsAndLiabilitiesAg 
gregatedIntoSingleLineIn 
vestmentBalanceTransi 
tionFromProportionate 
ConsolidationToEquityMe 
thodExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind defalcarea activelor și a datoriilor care 
au fost agregate într-un singur element al soldului investiției, tranziția de 
la consolidarea proporțională la metoda punerii în echivalență [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 11.C5

documentation Prezentarea informațiilor privind defalcarea activelor și a datoriilor care 
au fost agregate într-un singur element al soldului investiției pentru 
tranziția de la consolidarea proporțională la metoda punerii în 
echivalență.

ifrs-full DisclosureOfBusinessCom 
binationsAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind combinările de întreprinderi 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfBusinessCom 
binationsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind combinările de întreprinderi [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3 - 
Prezentarea informațiilor:

documentation Prezentarea informațiilor complete privind combinările de întreprinderi.

ifrs-full DisclosureOfBusinessCom 
binationsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind combinările de întreprinderi 
[line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfBusinessCom 
binationsTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind combinările de întreprinderi 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind combinările de 
întreprinderi.
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ifrs-full DisclosureOfCashAnd 
BankBalancesAtCentral 
BanksExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind soldurile de numerar și soldurile 
bancare la băncile centrale [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind soldurile de numerar și soldurile 
bancare deținute la băncile centrale.

ifrs-full DisclosureOfCashAndCa 
shEquivalentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar 
[text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar. 
[Referințe: numerar și echivalente de numerar]

ifrs-full DisclosureOfCashFlowSta 
tementExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind situația fluxurilor de trezorerie [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 7 - 
Prezentarea unei situații a fluxurilor de 
trezorerie

documentation Prezentarea informațiilor complete privind situația fluxurilor de 
trezorerie.

ifrs-full DisclosureOfChangesInAc 
countingEstimatesAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind modificările estimărilor contabile 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfChangesInAc 
countingEstimatesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind modificările estimărilor contabile [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.39

documentation Prezentarea informațiilor privind modificările estimărilor contabile.

ifrs-full DisclosureOfChangesInAc 
countingEstimatesLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind modificările estimărilor contabile [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfChangesInAc 
countingEstimatesTable

table label Prezentarea informațiilor privind modificările estimărilor contabile 
[table]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.39

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind modificările estimărilor 
contabile.
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ifrs-full DisclosureOfChangesInAc 
countingPoliciesAccoun 
tingEstimatesAndErrorsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile, 
estimărilor contabile și erorilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 8 - 
Politici contabile

documentation Prezentarea informațiilor complete privind modificările politicilor 
contabile, estimărilor contabile și erorilor.

ifrs-full DisclosureOfChangesInAc 
countingPoliciesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile de 
către entitate.

ifrs-full DisclosureOfClaimsAndBe 
nefitsPaidExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind daunele și beneficiile plătite [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind daunele și beneficiile plătite 
deținătorilor de polițe de asigurare.

ifrs-full DisclosureOfClassesOf 
ShareCapitalAbstract

label Prezentarea informațiilor privind clasele de capital social [abstract]

ifrs-full DisclosureOfClassesOf 
ShareCapitalExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind clasele de capital social [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a

documentation Prezentarea informațiilor privind clasele de capital social. [Referințe: 
capital social [member]]

ifrs-full DisclosureOfClassesOf 
ShareCapitalLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind clasele de capital social [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfClassesOf 
ShareCapitalTable

table label Prezentarea informațiilor privind clasele de capital social [table] Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind clasele de capital social.
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ifrs-full DisclosureOfCollateralEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind garanțiile reale [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind activele și pasivele utilizate drept 
garanții reale.

ifrs-full DisclosureOfCommitment 
sAndContingentLiabilitie 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind angajamentele și datoriile contingente 
[text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind angajamentele și datoriile contingente. 
[Referințe: datorii contingente [member]]

ifrs-full DisclosureOfCommitment 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind angajamentele [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind angajamentele.

ifrs-full DisclosureOfComparati 
veInformationPreparedUn 
derPreviousGAAPAbstract

label Prezentarea informațiilor comparative întocmite conform GAAP 
anterioare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfComparati 
veInformationPreparedUn 
derPreviousGAAPExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor comparative întocmite în conformitate cu 
GAAP anterioare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.24

documentation Prezentarea, în primele situații financiare întocmite în conformitate cu 
IFRS ale entității, a informațiilor comparative întocmite în conformitate 
cu principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare.

ifrs-full DisclosureOfComparati 
veInformationPreparedUn 
derPreviousGAAPLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor comparative întocmite conform GAAP 
anterioare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfComparati 
veInformationPreparedUn 
derPreviousGAAPTable

table label Prezentarea informațiilor comparative întocmite conform GAAP 
anterioare [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.24

documentation Tabel de prezentare a informațiilor comparative întocmite în 
conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) 
anterioare.

ifrs-full DisclosureOfCompositio 
nOfGroupExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alcătuirea grupului [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.10 a 
(i)

documentation Prezentarea informațiilor privind alcătuirea grupului (societatea-mamă 
și toate filialele sale). [Referințe: filiale [member]; societate-mamă 
[member]]

ifrs-full DisclosureOfCompoundFi 
nancialInstrumentsWith 
MultipleEmbeddedDeriva 
tivesExplanatory

text label Descrierea instrumentelor financiare compuse cu derivate multiple 
încorporate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.17

documentation Descrierea instrumentelor financiare care conțin atât o componentă de 
datorie, cât și una de capitaluri proprii și care au derivate multiple 
încorporate ale căror valori sunt interdependente (cum ar fi un 
instrument de datorie răscumpărabil înainte de scadență). [Referințe: 
instrumente derivate [member]; instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DisclosureOfConsolidate 
dAndSeparateFinancialSta 
tementsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind situațiile financiare individuale [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 27 - 
prezentarea informațiilor, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12 - Obiectiv

documentation Prezentarea informațiilor complete privind situațiile financiare separate.

ifrs-full DisclosureOfContingen 
tLiabilitiesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente [abstract]

ifrs-full DisclosureOfContingen 
tLiabilitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 37.86

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente. [Referințe: 
datorii contingente [member]]
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ifrs-full DisclosureOfContingen 
tLiabilitiesInBusinessCom 
binationAbstract

label Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente într-o combinare 
de întreprinderi [abstract]

ifrs-full DisclosureOfContingen 
tLiabilitiesInBusinessCom 
binationExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente într-o combinare 
de întreprinderi [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente într-o combinare 
de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full DisclosureOfContingen 
tLiabilitiesInBusinessCom 
binationLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente într-o combinare 
de întreprinderi [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfContingen 
tLiabilitiesInBusinessCom 
binationTable

table label Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente într-o combinare 
de întreprinderi [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
c

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datoriile contingente în 
combinările de întreprinderi.

ifrs-full DisclosureOfContingen 
tLiabilitiesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfContingen 
tLiabilitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente [table] Prezentarea informațiilor: IAS 37.86

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datoriile contingente.
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ifrs-full DisclosureOfContinuingIn 
volvementInDerecognised 
FinancialAssetsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute [abstract]

ifrs-full DisclosureOfContinuingIn 
volvementInDerecognised 
FinancialAssetsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G

documentation Prezentarea informațiilor privind implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute. [Referințe: active financiare]

ifrs-full DisclosureOfContinuingIn 
volvementInDerecognised 
FinancialAssetsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfContinuingIn 
volvementInDerecognised 
FinancialAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor privind implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute.

ifrs-full DisclosureOfCostOfSale 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind costul vânzărilor [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind costul vânzărilor. [Referințe: costul 
vânzărilor]

ifrs-full DisclosureOfCreditRiskEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind riscul de credit [text block] Practică comună: IAS 1.10 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7 - 
Riscul de credit

documentation Prezentarea informațiilor privind riscul de credit. [Referințe: risc de 
credit [member]]
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ifrs-full DisclosureOfCreditRiskEx 
posureAbstract

label Prezentarea informațiilor privind expunerea la riscul de credit [abstract]

ifrs-full DisclosureOfCreditRiskEx 
posureExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind expunerea la riscul de credit [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Prezentarea informațiilor privind expunerea la riscul de credit. 
Expunerea la riscul de credit reprezintă riscul de credit inerent activelor 
financiare și angajamentelor de a extinde creditarea ale unei entități.

ifrs-full DisclosureOfCreditRiskEx 
posureLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind expunerea la riscul de credit [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfCreditRiskEx 
posureTable

table label Prezentarea informațiilor privind expunerea la riscul de credit [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind expunerea la riscul de credit.

ifrs-full DisclosureOfCreditRiskO 
fInsuranceContractsExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind riscul de credit al contractelor de 
asigurare [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 d

documentation Prezentarea informațiilor privind riscul de credit al contractelor de 
asigurare. [Referințe: risc de credit [member]; tipuri de contracte de 
asigurare [member]]

ifrs-full DisclosureOfDebtSecuritie 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind instrumentele de datorie [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind instrumentele de datorie. [Referințe: 
instrumente de datorie emise; instrumente de datorie deținute]
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ifrs-full DisclosureOfDeferredAc 
quisitionCostsArisingFro 
mInsuranceContractsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind costurile de achiziție amânate 
provenite din contracte de asigurare [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind costurile de achiziție amânate 
provenite din contracte de asigurare. [Referințe: costuri de achiziție 
amânate provenite din contracte de asigurare]

ifrs-full DisclosureOfDeferredInco 
meExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile din impozite amânate [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind veniturile din impozite amânate. 
[Referințe: venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte]

ifrs-full DisclosureOfDeferredTaxe 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind impozitele amânate [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind impozitele amânate. [Referințe: datorii 
privind impozitul amânat; creanțe privind impozitul amânat]

ifrs-full DisclosureOfDefinedBene 
fitPlansAbstract

label Prezentarea informațiilor privind planurile de beneficii determinate 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfDefinedBene 
fitPlansExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind planurile de beneficii determinate [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.138

documentation Prezentarea informațiilor privind planurile de beneficii determinate. 
[Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full DisclosureOfDefinedBene 
fitPlansLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind planurile de beneficii determinate [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDefinedBene 
fitPlansTable

table label Prezentarea informațiilor privind planurile de beneficii determinate 
[table]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.138

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind planurile de beneficii 
determinate.
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ifrs-full DisclosureOfDefinedCon 
tributionPlansExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind planurile de contribuții determinate 
[text block]

Practică comună: IAS 19.28

documentation Prezentarea informațiilor privind planurile de contribuții determinate. 
[Referințe: cheltuielile cu beneficiile postangajare, planurile de 
contribuții determinate]

ifrs-full DisclosureOfDepositaryRe 
ceiptsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind certificatele de depozit [abstract]

ifrs-full DisclosureOfDepositaryRe 
ceiptsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind certificatele de depozit [text block] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Prezentarea informațiilor privind certificatele de depozit.

ifrs-full DisclosureOfDepositaryRe 
ceiptsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind certificatele de depozit [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDepositaryRe 
ceiptsTable

table label Prezentarea informațiilor privind certificatele de depozit [table] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind certificatele de depozit.

ifrs-full DisclosureOfDeposits 
FromBanksExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind depozitele de la bănci [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind depozitele de la bănci. [Referințe: 
depozite de la bănci]

ifrs-full DisclosureOfDeposits 
FromCustomersExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind depozitele de la clienți [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind depozitele de la clienți. [Referințe: 
depozite de la clienți]
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ifrs-full DisclosureOfDepreciatio 
nAndAmortisationExpen 
seExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu deprecierea și 
amortizarea [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu deprecierea și 
amortizarea. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

ifrs-full DisclosureOfDerivativeFi 
nancialInstrumentsExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare derivate [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare derivate. 
[Referințe: instrumente derivate [member]]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBiologicalAs 
setsAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele biologice [abstract]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBiologicalAs 
setsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele biologice [text block] Exemplu: IAS 41.43

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind activele biologice. [Referințe: 
active biologice]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBiologicalAs 
setsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele biologice [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBiologicalAs 
setsTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele biologice [table] Exemplu: IAS 41.43

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind activele biologice.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/446 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBorrowing 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind împrumuturile [abstract]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBorrowing 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind împrumuturile [text block] Practică comună: IFRS 7.7

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind împrumuturile. [Referințe: 
împrumuturi]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBorrowing 
sLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind împrumuturile [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBorrowing 
sTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind împrumuturile [table] Practică comună: IFRS 7.7

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind împrumuturile.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutBusiness 
CombinationsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind combinările de întreprinderi 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3 - 
Prezentarea informațiilor: aplicarea 
punctelor 59 și 61

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind combinările de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutConcentra 
tionsOfRiskThatArises 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17Abstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind concentrările riscului care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutConcentra 
tionsOfRiskThatArises 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind concentrările riscului care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind concentrările riscului care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutConcentra 
tionsOfRiskThatArises 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17LineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind concentrările riscului care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutConcentra 
tionsOfRiskThatArises 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17Table

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind concentrările riscului care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind concentrările riscului care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4Abstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 [abstract]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4Explana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4. [Referințe: activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]
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ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4ForAsso 
ciatesAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru entitățile asociate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4ForAsso 
ciatesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru entitățile asociate [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru entitățile asociate. [Referințe: activele 
financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4ForAsso 
ciatesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru entitățile asociate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4ForAsso 
ciatesTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru entitățile asociate [table]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru entitățile asociate.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4ForJoint 
VenturesAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru asocierile în participație [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4ForJoint 
VenturesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru asocierile în participație [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru asocierile în participație. [Referințe: 
activele financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4ForJoint 
VenturesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru asocierile în participație [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4ForJoint 
VenturesTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru asocierile în participație [table]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 pentru asocierile în participație.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4LineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialAs 
setsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4Table

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4 [table]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutFinancialIn 
strumentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele financiare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.31, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35K, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.7

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele financiare. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgedItem 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind elementele acoperite 
împotriva riscurilor [abstract]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgedItem 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind elementele acoperite 
împotriva riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind elementele acoperite 
împotriva riscurilor. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor 
[member]]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgedItem 
sLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind elementele acoperite 
împotriva riscurilor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgedItem 
sTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind elementele acoperite 
împotriva riscurilor [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind elementele acoperite 
împotriva riscurilor.
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ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgesExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind acoperirile împotriva 
riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind acoperirile împotriva 
riscurilor.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgingIn 
strumentsAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele de acoperire 
împotriva riscurilor [abstract]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgingIn 
strumentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele de acoperire 
împotriva riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele de acoperire 
împotriva riscurilor. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva 
riscurilor [member]]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgingIn 
strumentsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele de acoperire 
împotriva riscurilor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutHedgingIn 
strumentsTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele de acoperire 
împotriva riscurilor [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind instrumentele de 
acoperire împotriva riscurilor.

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutIntangibleAs 
setsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările necorporale 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările necorporale. 
[Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]
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ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutInvestment 
PropertyExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind investițiile imobiliare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 40.32A

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind investițiile imobiliare. 
[Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutPropertyPlan 
tAndEquipmentExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările corporale [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările corporale. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full DisclosureOfDetailedInfor 
mationAboutServiceCon 
cessionArrangementsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor detaliate privind acordurile de concesiune a 
serviciilor [text block]

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6

documentation Prezentarea informațiilor detaliate privind acordurile de concesiune a 
serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]]

ifrs-full DisclosureOfDisaggregatio 
nOfRevenueFromCon 
tractsWithCustomersAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind dezagregarea veniturilor din 
contractele cu clienții [abstract]

ifrs-full DisclosureOfDisaggregatio 
nOfRevenueFromCon 
tractsWithCustomersExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind dezagregarea veniturilor din 
contractele cu clienții [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.114

documentation Prezentarea informațiilor privind dezagregarea veniturilor din 
contractele cu clienții. [Referințe: venituri din contractele cu clienții]

ifrs-full DisclosureOfDisaggregatio 
nOfRevenueFromCon 
tractsWithCustomersLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind dezagregarea veniturilor din 
contractele cu clienții [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/453  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfDisaggregatio 
nOfRevenueFromCon 
tractsWithCustomersTable

table label Prezentarea informațiilor privind dezagregarea veniturilor din 
contractele cu clienții [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.114

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind dezagregarea veniturilor din 
contractele cu clienții.

ifrs-full DisclosureOfDiscontinue 
dOperationsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activitățile întrerupte [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind activitățile întrerupte. [Referințe: 
activități întrerupte [member]]

ifrs-full DisclosureOfDividendsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind dividendele [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind dividendele. Dividendele sunt 
distribuirile profiturilor către deținătorii de investiții de capital, 
proporțional cu partea deținută dintr-o anumită clasă de capital.

ifrs-full DisclosureOfEarningsPer 
ShareExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind rezultatul pe acțiune [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 33 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind rezultatul pe acțiune.

ifrs-full DisclosureOfEffectOf 
ChangeOfInvestmentEnti 
tyStatusOnFinancialState 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind efectul schimbării statutului de entitate 
de investiții asupra situațiilor financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.9B

documentation Prezentarea informațiilor privind efectul schimbării statutului de entitate 
de investiții asupra situațiilor financiare. [Referințe: prezentarea 
informațiilor privind entitățile de investiții [text block]]

ifrs-full DisclosureOfEffectOf 
ChangesInForeignEx 
changeRatesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind efectele variației cursurilor de schimb 
valutar [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 21 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind efectele variației cursurilor 
de schimb valutar.
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ifrs-full DisclosureOfEffectOfInsur 
anceContractsInitiallyRe 
cognisedAbstract

label Prezentarea informațiilor privind efectul contractelor de asigurare 
recunoscute inițial [abstract]

ifrs-full DisclosureOfEffectOfInsur 
anceContractsInitiallyRe 
cognisedExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind efectul contractelor de asigurare 
recunoscute inițial [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107

documentation Prezentarea informațiilor privind efectul contractelor de asigurare 
recunoscute inițial în cursul perioadei. [Referințe: contracte de asigurare 
[member]]

ifrs-full DisclosureOfEffectOfInsur 
anceContractsInitiallyRe 
cognisedLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind efectul contractelor de asigurare 
recunoscute inițial [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfEffectOfInsur 
anceContractsInitiallyRe 
cognisedTable

table label Prezentarea informațiilor privind efectul contractelor de asigurare 
recunoscute inițial [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind efectul contractelor de 
asigurare recunoscute inițial în cursul perioadei.

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii [abstract]

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L e

documentation Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii.
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ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossForAs 
sociatesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii entităților asociate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossForAs 
sociatesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii entităților asociate [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii entităților asociate.

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossForAs 
sociatesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii entităților asociate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossForAs 
sociatesTable

table label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii entităților asociate [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind efectul reclasificării prin 
abordarea stratificată asupra profitului sau pierderii entităților asociate.

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossFor 
JointVenturesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii asocierilor în participație 
[abstract]
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ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossFor 
JointVenturesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii asocierilor în participație [text 
block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii asocierilor în participație.

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossFor 
JointVenturesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii asocierilor în participație [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossFor 
JointVenturesTable

table label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii asocierilor în participație 
[table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind efectul reclasificării prin 
abordarea stratificată asupra profitului sau pierderii asocierilor în 
participație.

ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfEffectOfOver 
layApproachReclassifica 
tionOnProfitOrLossTable

table label Prezentarea informațiilor privind efectul reclasificării prin abordarea 
stratificată asupra profitului sau pierderii [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L e

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind efectul reclasificării prin 
abordarea stratificată asupra profitului sau pierderii.

ifrs-full DisclosureOfEffectsOf 
ChangesInParentsOwner 
shipInterestInSubsidiary 
ThatDoNotResultInLossOf 
ControlOnEquityAttributa 
bleToOwnersOfParentEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind efectul modificărilor participațiilor 
societății-mamă în capitalurile proprii ale unei filiale care nu au drept 
rezultat o pierdere a controlului asupra capitalurilor proprii care pot fi 
atribuite proprietarilor societății-mamă [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.18

documentation Prezentarea unui program care să arate efectele oricăror modificări ale 
participațiilor societății-mamă în capitalurile proprii ale unei filiale care 
nu au drept rezultat o pierdere a controlului asupra capitalurilor proprii 
care pot fi atribuite proprietarilor societății-mamă.

ifrs-full DisclosureOfEmployeeBe 
nefitsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind beneficiile angajaților [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 19 - 
Domeniu de aplicare

documentation Prezentarea informațiilor complete privind beneficiile angajaților.

ifrs-full DisclosureOfEntitysRepor 
tableSegmentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale ale entității 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 8 - 
Prezentarea informațiilor

documentation Prezentarea informațiilor complete privind segmentele operaționale.

ifrs-full DisclosureOfEventsAfter 
ReportingPeriodExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de 
raportare [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 10 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind evenimentele ulterioare 
perioadei de raportare.
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ifrs-full DisclosureOfEvidenceSup 
portingRecognitionOfDe 
ferredTaxAssetsDependen 
tOnFutureTaxableProfit 
sAndEntityHasSufferedA 
LossInCurrentOrPreceding 
PeriodExplanatory

text label Descrierea probelor care sprijină recunoașterea creanței privind 
impozitul amânat atunci când utilizarea acesteia depinde de profiturile 
impozabile viitoare a căror valoare este mai mare decât cea a profiturilor 
apărute în urma reluării diferențelor temporare impozabile și când 
entitatea a suferit o pierdere în jurisdicția căreia îi este aferentă creanța 
privind impozitul amânat

Prezentarea informațiilor: IAS 12.82

documentation Descrierea naturii probelor care sprijină recunoașterea unei creanțe 
privind impozitul amânat atunci când: (a) utilizarea creanței privind 
impozitul amânat depinde de profiturile impozabile viitoare a căror 
valoare este mai mare decât cea a profiturilor apărute în urma reluării 
diferențelor temporare impozabile existente și (b) entitatea a suferit o 
pierdere fie în perioada curentă, fie în cea precedentă în jurisdicția fiscală 
căreia îi este aferentă creanța privind impozitul amânat. [Referințe: 
diferențe temporare [member]; creanța privind impozitul amânat atunci 
când utilizarea acesteia depinde de profiturile impozabile viitoare a căror 
valoare este mai mare decât cea a profiturilor apărute în urma reluării 
diferențelor temporare impozabile și când entitatea a suferit o pierdere în 
jurisdicția căreia îi este aferentă creanța privind impozitul amânat]

ifrs-full DisclosureOfExpensesBy 
NatureExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cheltuielile după natură [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind cheltuielile după natură. [Referințe: 
cheltuieli, după natură]

ifrs-full DisclosureOfExpensesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cheltuielile [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind cheltuielile.

ifrs-full DisclosureOfExploratio 
nAndEvaluationAssetsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele de explorare și de evaluare 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 6 - 
Prezentarea informațiilor

documentation Prezentarea informațiilor complete privind activele de explorare și 
evaluare.

ifrs-full DisclosureOfExtentOfRis 
kExposureEntityManages 
ForHedgingRelationships 
DirectlyAffectedByInteres 
tRateBenchmarkReformEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind amploarea expunerii la risc pe care o 
gestionează entitatea pentru relațiile de acoperire împotriva riscurilor 
care sunt direct afectate de reforma indicelui de referință al ratei dobânzii 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24H 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind amploarea expunerii la risc pe care o 
gestionează entitatea pentru relațiile de acoperire împotriva riscurilor 
care sunt direct afectate de reforma indicelui de referință al ratei 
dobânzii.
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ifrs-full DisclosureOfExternalCredi 
tExposuresAbstract

label Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit extern 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfExternalCredi 
tExposuresExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit extern [text 
block]

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG24

documentation Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit extern. 
[Referințe: clase de rating de credit extern [member]]

ifrs-full DisclosureOfExternalCredi 
tExposuresLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit extern [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfExternalCredi 
tExposuresTable

table label Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit extern [table] Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG24

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind clasele de rating de credit 
extern.

ifrs-full DisclosureOfFactAndEx 
planationWhyDisclosureO 
fInformationForEachBusi 
nessCombinationIsImprac 
ticable

text label Explicarea faptului că prezentarea informațiilor privind veniturile și 
profitul sau pierderea este imposibil de realizat și explicarea motivului 
acestei imposibilități

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
q

documentation Explicația faptului că prezentarea informațiilor privind veniturile și 
profitul (pierderea) entității rezultate din combinare ca și cum data 
achiziției pentru toate combinările de întreprinderi realizate ar fi fost la 
începutul perioadei de raportare este imposibil de realizat și explicarea 
motivului acestei imposibilități. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; venituri]
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ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind evaluarea la valoarea justă [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 13 - 
Prezentarea informațiilor

documentation Prezentarea informațiilor complete privind evaluarea la valoarea justă.

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfAssetsAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a activelor 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfAssetsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a activelor [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a activelor.

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfAssetsLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a activelor [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a activelor 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind evaluarea valorii juste a 
activelor.

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfEquityAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a capitalurilor 
proprii [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfEquityExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a capitalurilor 
proprii [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a capitalurilor 
proprii.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/461  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfEquityLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a capitalurilor 
proprii [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfEquityTable

table label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a capitalurilor 
proprii [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind evaluarea valorii juste a 
capitalurilor proprii.

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfLiabilitiesAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a datoriilor 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfLiabilitiesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a datoriilor [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a datoriilor.

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfLiabilitiesLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a datoriilor [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFairValueMea 
surementOfLiabilitiesT 
able

table label Prezentarea informațiilor privind evaluarea valorii juste a datoriilor 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind evaluarea valorii juste a 
datoriilor.
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ifrs-full DisclosureOfFairValueO 
fEachInvestmentInEqui 
tyInstrumentsDesignate 
dAsMeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncomeExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a investițiilor în 
instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
c

documentation Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a investițiilor în 
instrumente de capitaluri proprii pe care entitatea le-a desemnat la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: 
investiții în instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full DisclosureOfFairValueOfFi 
nancialAssetsAndFinancial 
LiabilitiesAndReclassifica 
tionExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind eventualele diferențe dintre valoarea 
contabilă și valoarea justă a contractelor descrise în IFRS 7.29 b și IFRS 
7.29 c [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.30

documentation Prezentarea informațiilor privind amploarea eventualelor diferențe 
dintre valoarea contabilă și valoarea justă: (a) a investițiilor în 
instrumente de capitaluri proprii care nu au un preț cotat pe o piață 
activă (sau a instrumentelor derivate legate de astfel de instrumente de 
capitaluri proprii), care sunt evaluate la cost deoarece valoarea lor justă 
nu poate fi evaluată în mod fiabil și (b) a contractelor care conțin o 
caracteristică de participare discreționară dacă valoarea justă a 
respectivei caracteristici nu poate fi evaluată în mod fiabil.

ifrs-full DisclosureOfFairValueOfFi 
nancialInstrumentsExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a instrumentelor 
financiare [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a instrumentelor 
financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]; la 
valoarea justă [member]]

ifrs-full DisclosureOfFairValueO 
fInvestmentsInEquityIn 
strumentsDesignatedAs 
MeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncomeAbstract

label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a investițiilor în 
instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfFairValueO 
fInvestmentsInEquityIn 
strumentsDesignatedAs 
MeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncomeLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a investițiilor în 
instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFairValueO 
fInvestmentsInEquityIn 
strumentsDesignatedAs 
MeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncomeTable

table label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a investițiilor în 
instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
c

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind valoarea justă a investițiilor în 
instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global.

ifrs-full DisclosureOfFairValueOf 
PlanAssetsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a activelor planului 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfFairValueOf 
PlanAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a activelor planului [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.142

documentation Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a activelor planului de 
beneficii determinate. [Referințe: activele planului [member]; planuri de 
beneficii determinate [member]]

ifrs-full DisclosureOfFairValueOf 
PlanAssetsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a activelor planului [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFairValueOf 
PlanAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a activelor planului 
[table]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.142

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind valoarea justă a activelor 
planului de beneficii determinate.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/464 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfFairValuesOfI 
temsUsedAsDeemedCos 
tAbstract

label Prezentarea informațiilor privind valorile juste ale elementelor utilizate 
drept cost presupus [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFairValuesOfI 
temsUsedAsDeemedCos 
tExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind valorile juste ale elementelor utilizate 
drept cost presupus [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30

documentation Prezentarea informațiilor privind valorile juste utilizate drept cost 
presupus în situația poziției financiare IFRS de deschidere a entității 
pentru imobilizările corporale, investițiile imobiliare sau imobilizările 
necorporale. [Referințe: imobilizări corporale; investiții imobiliare; 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full DisclosureOfFairValuesOfI 
temsUsedAsDeemedCos 
tLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind valorile juste ale elementelor utilizate 
drept cost presupus [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFairValuesOfI 
temsUsedAsDeemedCost 
Table

table label Prezentarea informațiilor privind valorile juste ale elementelor utilizate 
drept cost presupus [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind valorile juste ale elementelor 
utilizate drept cost presupus în primele situații financiare IFRS ale 
entității.

ifrs-full DisclosureOfFeeAndCom 
missionIncomeExpenseEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile din (cheltuielile cu) onorarii 
și comisioane [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind veniturile din (cheltuielile cu) onorarii 
și comisioane. [Referințe: venituri din onorarii și comisioane (cheltuieli 
cu onorariile și comisioanele)]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/465  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfFinanceCos 
tExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind costurile financiare [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind costurile financiare. [Referințe: costuri 
financiare]

ifrs-full DisclosureOfFinanceInco 
meExpenseExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile (costurile) financiare [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind veniturile (costurile) financiare. 
[Referințe: venituri (costuri) financiare]

ifrs-full DisclosureOfFinanceInco 
meExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile financiare [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind veniturile financiare. [Referințe: 
venituri financiare]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAffectedByAmend 
mentsToIFRS9ForPrepay 
mentFeaturesWithNegati 
veCompensationAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu 
compensare negativă [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAffectedByAmend 
mentsToIFRS9ForPrepay 
mentFeaturesWithNegati 
veCompensationExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu 
compensare negativă [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34

documentation Prezentarea informațiilor privind desemnarea activelor financiare ca 
urmare a amendamentelor la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în 
avans cu compensare negativă.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAffectedByAmend 
mentsToIFRS9ForPrepay 
mentFeaturesWithNegati 
veCompensationLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu 
compensare negativă [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAffectedByAmend 
mentsToIFRS9ForPrepay 
mentFeaturesWithNegati 
veCompensationTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu 
compensare negativă [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind desemnarea activelor 
financiare ca urmare a amendamentelor la IFRS 9 pentru caracteristicile 
de plată în avans cu compensare negativă.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAffectedByAmend 
mentsToIFRS9MadeByIFR 
S17Abstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17 [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAffectedByAmend 
mentsToIFRS9MadeByIFR 
S17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAffectedByAmend 
mentsToIFRS9MadeByIFR 
S17LineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAffectedByAmend 
mentsToIFRS9MadeByIFR 
S17Table

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17 [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAtDateOfInitialAppli 
cationOfIFRS9Abstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9 [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAtDateOfInitialAppli 
cationOfIFRS9Explana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9 [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAtDateOfInitialAppli 
cationOfIFRS9LineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsAtDateOfInitialAppli 
cationOfIFRS9Table

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9 [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare la data 
aplicării inițiale a IFRS 9.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.7

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsHeldForTradingExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare deținute în vederea 
tranzacționării [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare clasificate drept 
deținute în vederea tranzacționării. [Referințe: active financiare]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.7

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsThatAreEitherPast 
DueOrImpairedAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare care sunt fie 
restante, fie depreciate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsThatAreEitherPast 
DueOrImpairedExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare care sunt fie 
restante, fie depreciate [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare care sunt fie 
restante, fie depreciate. [Referințe: active financiare]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsThatAreEitherPast 
DueOrImpairedLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare care sunt fie 
restante, fie depreciate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsThatAreEitherPast 
DueOrImpairedTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare care sunt fie 
restante, fie depreciate [table]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare care sunt 
fie restante, fie depreciate.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L b

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedForAsso 
ciatesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul entităților asociate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedForAsso 
ciatesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul entităților asociate [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul entităților asociate.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedForAsso 
ciatesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul entităților asociate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedForAsso 
ciatesTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul entităților asociate [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare pentru 
care se aplică abordarea stratificată în cazul entităților asociate.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedForJoint 
VenturesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul asocierilor în participație [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedForJoint 
VenturesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul asocierilor în participație [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul asocierilor în participație.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedForJoint 
VenturesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul asocierilor în participație [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedForJoint 
VenturesTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată în cazul asocierilor în participație [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare pentru 
care se aplică abordarea stratificată în cazul asocierilor în participație.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsToWhichOverlayAp 
proachIsAppliedTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare pentru 
care se aplică abordarea stratificată.
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ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsTransferredDuringPer 
iodWhichDoNotQualify 
ForDerecognitionAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele financiare transferate care nu 
sunt derecunoscute în totalitate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsTransferredDuringPer 
iodWhichDoNotQualify 
ForDerecognitionExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele financiare transferate care nu 
sunt derecunoscute în totalitate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare transferate care nu 
sunt derecunoscute în totalitate. [Referințe: active financiare transferate 
care nu sunt derecunoscute în totalitate [member]]

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsTransferredDuringPer 
iodWhichDoNotQualify 
ForDerecognitionLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele financiare transferate care nu 
sunt derecunoscute în totalitate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialAs 
setsTransferredDuringPer 
iodWhichDoNotQualify 
ForDerecognitionTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele financiare transferate care nu 
sunt derecunoscute în totalitate [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele financiare transferate 
care nu sunt derecunoscute în totalitate.

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele financiare 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsAtFairValue 
ThroughProfitOrLossEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; instrumente financiare, clasa [member]]
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ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsByTypeOfInteres 
tRateAbstract

label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare în funcție de 
tipul ratei dobânzii [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsByTypeOfInteres 
tRateExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare în funcție de 
tipul ratei dobânzii [text block]

Practică comună: IFRS 7.39

documentation Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare în funcție de 
tipul ratei dobânzii. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsByTypeOfInteres 
tRateLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare în funcție de 
tipul ratei dobânzii [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsByTypeOfInteres 
tRateTable

table label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare în funcție de 
tipul ratei dobânzii [table]

Practică comună: IFRS 7.39

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind instrumentele financiare, în 
funcție de tipul ratei dobânzii.

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsDesignatedAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare desemnate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare desemnate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 7 - 
Domeniu de aplicare

documentation Prezentarea informațiilor complete privind instrumentele financiare.
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ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsHeldForTradin 
gExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare deținute în 
vederea tranzacționării [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare clasificate 
drept deținute în vederea tranzacționării. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele financiare [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialIn 
strumentsTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind instrumentele financiare 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.31, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35K, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.7

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind instrumentele 
financiare.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAffectedByAmend 
mentsToIFRS9ForPrepay 
mentFeaturesWithNegati 
veCompensationAbstract

label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu 
compensare negativă [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAffectedByAmend 
mentsToIFRS9ForPrepay 
mentFeaturesWithNegati 
veCompensationExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu 
compensare negativă [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34

documentation Prezentarea informațiilor privind desemnarea datoriilor financiare ca 
urmare a amendamentelor la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în 
avans cu compensare negativă.
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ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAffectedByAmend 
mentsToIFRS9ForPrepay 
mentFeaturesWithNegati 
veCompensationLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu 
compensare negativă [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAffectedByAmend 
mentsToIFRS9ForPrepay 
mentFeaturesWithNegati 
veCompensationTable

table label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu 
compensare negativă [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind desemnarea datoriilor 
financiare ca urmare a amendamentelor la IFRS 9 pentru caracteristicile 
de plată în avans cu compensare negativă.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAffectedByAmend 
mentsToIFRS9MadeByIFR 
S17Abstract

label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17 [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAffectedByAmend 
mentsToIFRS9MadeByIFR 
S17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAffectedByAmend 
mentsToIFRS9MadeByIFR 
S17LineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAffectedByAmend 
mentsToIFRS9MadeByIFR 
S17Table

table label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare afectate de 
amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17 [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datoriile financiare afectate 
de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAtDateOfInitialAp 
plicationOfIFRS9Abstract

label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9 [abstract]

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAtDateOfInitialAp 
plicationOfIFRS9Explana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9 [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAtDateOfInitialAp 
plicationOfIFRS9LineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesAtDateOfInitialAp 
plicationOfIFRS9Table

table label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare la data aplicării 
inițiale a IFRS 9 [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datoriile financiare la data 
aplicării inițiale a IFRS 9.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.7

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare. [Referințe: datorii 
financiare]
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ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesHeldForTradingEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare deținute în vederea 
tranzacționării [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare clasificate drept 
deținute în vederea tranzacționării. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfFinancialLia 
bilitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.7

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datoriile financiare.

ifrs-full DisclosureOfFinancialRisk 
ManagementExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind gestionarea riscurilor financiare [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind practicile și politicile de gestionare a 
riscurilor financiare ale entității.

ifrs-full DisclosureOfFirstTimeA 
doptionExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind adoptarea pentru prima dată [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1 - 
Prezentare și descriere

documentation Prezentarea informațiilor complete privind adoptarea pentru prima dată 
a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitate.

ifrs-full DisclosureOfFormsOfFun 
dingOfStructuredEnti 
tyAndTheirWeightedavera 
geLifeExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind formele de finanțare ale entității 
structurate și durata de viață medie ponderată [text block]

Exemplu: IFRS 12.B26 g

documentation Prezentarea informațiilor privind formele de finanțare (de exemplu 
efecte comerciale sau obligațiuni pe termen mediu) ale entităților 
structurate și durata de viață medie ponderată a acestora.
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ifrs-full DisclosureOfGeneralAn 
dAdministrativeExpenseEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cheltuielile generale și administrative 
[text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind cheltuielile generale și administrative. 
[Referințe: cheltuieli administrative]

ifrs-full DisclosureOfGeneralH 
edgeAccountingExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind contabilitatea de acoperire generală 
împotriva riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7 - 
Contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor

documentation Prezentarea informațiilor complete privind contabilitatea de acoperire 
generală împotriva riscurilor.

ifrs-full DisclosureOfGeneralInfor 
mationAboutFinancialSta 
tementsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor generale privind situațiile financiare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.51

documentation Prezentarea informațiilor generale complete privind situațiile financiare.

ifrs-full DisclosureOfGeographica 
lAreasAbstract

label Prezentarea informațiilor privind zonele geografice [abstract]

ifrs-full DisclosureOfGeographica 
lAreasExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind zonele geografice [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.33

documentation Prezentarea informațiilor geografice.

ifrs-full DisclosureOfGeographica 
lAreasLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind zonele geografice [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfGeographica 
lAreasTable

table label Prezentarea informațiilor privind zonele geografice [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.33

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind zonele geografice.

ifrs-full DisclosureOfGoingConcer 
nExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind continuitatea activității [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind capacitatea entității de a-și continua 
activitatea.
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ifrs-full DisclosureOfGoodwillEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind fondul comercial [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind fondul comercial. [Referințe: fond 
comercial]

ifrs-full DisclosureOfGoodwillNo 
tAllocatedToCashgenera 
tingUnitExplanatory

text label Explicații privind fondul comercial care nu a fost alocat unității 
generatoare de numerar

Prezentarea informațiilor: IAS 36.133

documentation Explicații privind motivele pentru care o parte din fondul comercial 
dobândit dintr-o combinare de întreprinderi nu a fost alocată unei 
unități (unui grup de unități) generatoare de numerar. [Referințe: fond 
comercial; unități generatoare de numerar [member]; combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full DisclosureOfGovernment 
GrantsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind subvențiile guvernamentale [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 20 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind subvențiile guvernamentale.

ifrs-full DisclosureOfHedgeAc 
countingAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind operațiunile de acoperire 
împotriva riscurilor [abstract]

ifrs-full DisclosureOfHedgeAc 
countingExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22

documentation Prezentarea informațiilor privind contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor.

ifrs-full DisclosureOfHedgeAc 
countingLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind operațiunile de acoperire 
împotriva riscurilor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfHedgeAc 
countingTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind operațiunile de acoperire 
împotriva riscurilor [table]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind operațiunile de 
acoperire împotriva riscurilor.
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ifrs-full DisclosureOfHowEntityAg 
gregatedInterestsInSimilar 
EntitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind modul în care entitatea a agregat 
interesele deținute în entități similare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B3

documentation Prezentarea informațiilor privind modul în care entitatea și-a agregat 
interesele deținute în entități similare.

ifrs-full DisclosureOfHowEntityIs 
ManagingTransitionToAl 
ternativeBenchmarkRate 
sItsProgressAtReporting 
DateAndRisksToWhichItI 
sExposedArisingFromFi 
nancialInstrumentsBecau 
seOfTransitionExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind modul în care entitatea gestionează 
tranziția către rate de referință alternative, progresele înregistrate de 
aceasta la data de raportare și riscurile la care este expusă aceasta, care 
rezultă din instrumentele financiare ca urmare a tranziției [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J a

documentation Prezentarea informațiilor privind modul în care entitatea gestionează 
tranziția către rate de referință alternative, progresele înregistrate de 
aceasta la data de raportare și riscurile la care este expusă aceasta, care 
rezultă din instrumentele financiare ca urmare a tranziției.

ifrs-full DisclosureOfHyperinflatio 
naryReportingExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind raportarea în cazul economiilor 
hiperinflaționiste [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 29 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete pentru raportarea financiară în cazul 
economiilor hiperinflaționiste.

ifrs-full DisclosureOfImpairmen 
tLossAndReversalOfIm 
pairmentLossAbstract

label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere și reluarea 
pierderii din depreciere [abstract]

ifrs-full DisclosureOfImpairmen 
tLossAndReversalOfIm 
pairmentLossExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere și reluarea 
pierderii din depreciere [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.126

documentation Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere și reluarea 
pierderii din depreciere. [Referințe: pierdere din depreciere; reluarea 
pierderii din depreciere]

ifrs-full DisclosureOfImpairmen 
tLossAndReversalOfIm 
pairmentLossLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere și reluarea 
pierderii din depreciere [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfImpairmen 
tLossAndReversalOfIm 
pairmentLossTable

table label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere și reluarea 
pierderii din depreciere [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.126

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind pierderea din depreciere și 
reluarea pierderii din depreciere.

ifrs-full DisclosureOfImpairmen 
tLossRecognisedOrRe 
versedAbstract

label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru o unitate generatoare de numerar [abstract]

ifrs-full DisclosureOfImpairmen 
tLossRecognisedOrRe 
versedLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru o unitate generatoare de numerar [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfImpairmen 
tLossRecognisedOrRe 
versedTable

table label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru o unitate generatoare de numerar [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
d (ii)

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind pierderea din depreciere 
recunoscută sau reluată pentru o unitate generatoare de numerar.

ifrs-full DisclosureOfImpairmen 
tOfAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind deprecierea activelor [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 36 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind deprecierea activelor.

ifrs-full DisclosureOfIncomeTaxEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind impozitul pe profit [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 12 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind impozitele pe profit.
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ifrs-full DisclosureOfIndirectMea 
surementOfFairValueOf 
GoodsOrServicesReceive 
dOtherEquityInstruments 
GrantedDuringPeriodEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind evaluarea indirectă a valorii juste a 
bunurilor sau serviciilor primite, alte instrumente de capitaluri proprii 
acordate în cursul perioadei [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 b

documentation Prezentarea informațiilor privind evaluarea indirectă, prin referire la 
valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, a valorii 
juste a bunurilor sau serviciilor primite în contrapartidă pentru alte 
instrumente de capitaluri proprii ale entității (și anume altele decât 
opțiunile pe acțiuni).

ifrs-full DisclosureOfIndirectMea 
surementOfFairValueOf 
GoodsOrServicesReceived 
SharebasedPaymentArran 
gementsModifiedDuring 
PeriodExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind evaluarea indirectă a valorii juste a 
bunurilor sau serviciilor primite, angajamente de plată pe bază de acțiuni 
modificate în cursul perioadei [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 c

documentation Prezentarea informațiilor privind evaluarea indirectă, prin referire la 
valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, a valorii 
juste a bunurilor sau serviciilor primite în contrapartidă pentru 
instrumentele de capitaluri proprii ale entității în cadrul angajamentelor 
de plată pe bază de acțiuni care au fost modificate.

ifrs-full DisclosureOfIndirectMea 
surementOfFairValueOf 
GoodsOrServicesReceived 
ShareOptionsGrantedDur 
ingPeriodExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind evaluarea indirectă a valorii juste a 
bunurilor sau serviciilor primite, opțiuni pe acțiuni acordate în cursul 
perioadei [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a

documentation Prezentarea informațiilor privind evaluarea indirectă, prin referire la 
valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, a valorii 
juste a bunurilor sau serviciilor primite în contrapartidă pentru opțiunile 
pe acțiuni ale entității.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutActivitiesSubject 
ToRateRegulationAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activitățile cu tarife reglementate 
[abstract]
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutActivitiesSubject 
ToRateRegulationExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind activitățile cu tarife reglementate [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14 - 
Explicații privind activitățile cu tarife 
reglementate

documentation Prezentarea informațiilor privind activitățile cu tarife reglementate. 
Reglementarea tarifară este un cadru pentru stabilirea prețurilor care pot 
fi percepute clienților pentru bunuri sau servicii, iar respectivul cadru 
face obiectul supravegherii și/sau aprobării de către un organism de 
reglementare a tarifelor.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutActivitiesSubject 
ToRateRegulationLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind activitățile cu tarife reglementate [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutActivitiesSubject 
ToRateRegulationTable

table label Prezentarea informațiilor privind activitățile cu tarife reglementate 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14 - 
Explicații privind activitățile cu tarife 
reglementate

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activitățile cu tarife 
reglementate.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAgriculturalProdu 
ceAbstract

label Prezentarea informațiilor privind produsele agricole [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAgriculturalProdu 
ceExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind produsele agricole [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 41.46 b 
(ii)

documentation Prezentarea informațiilor privind produsele agricole. Produsele agricole 
sunt produsele recoltate de la activele biologice ale entității. [Referințe: 
active biologice]
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAgriculturalProdu 
ceLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind produsele agricole [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAgriculturalProdu 
ceTable

table label Prezentarea informațiilor privind produsele agricole [table] Prezentarea informațiilor: IAS 41.46 b 
(ii)

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind produsele agricole.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAmountsRecogni 
sedInRelationToRegulator 
yDeferralAccountBalance 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile recunoscute în legătură 
cu soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAmountsRecogni 
sedInRelationToRegulator 
yDeferralAccountBalance 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile recunoscute în legătură 
cu soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14 - 
Explicații privind cuantumurile 
recunoscute

documentation Prezentarea informațiilor privind cuantumurile recunoscute în legătură 
cu soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate. 
[Referințe: soldurile conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAmountsRecogni 
sedInRelationToRegulator 
yDeferralAccountBalance 
sLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile recunoscute în legătură 
cu soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAmountsRecogni 
sedInRelationToRegulator 
yDeferralAccountBa 
lancesTable

table label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile recunoscute în legătură 
cu soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14 - 
Explicații privind cuantumurile 
recunoscute

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind cuantumurile recunoscute în 
legătură cu soldurile conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAmountsThatAf 
fectedStatementOfCompre 
hensiveIncomeAsResul 
tOfHedgeAccountingAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile care au afectat situația 
rezultatului global ca urmare a aplicării contabilității de acoperire 
împotriva riscurilor [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAmountsThatAf 
fectedStatementOfCompre 
hensiveIncomeAsResul 
tOfHedgeAccountingEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile care au afectat situația 
rezultatului global ca urmare a aplicării contabilității de acoperire 
împotriva riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C

documentation Prezentarea informațiilor privind cuantumurile care au afectat situația 
rezultatului global ca urmare a aplicării contabilității de acoperire 
împotriva riscurilor.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAmountsThatAf 
fectedStatementOfCompre 
hensiveIncomeAsResul 
tOfHedgeAccountingLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile care au afectat situația 
rezultatului global ca urmare a aplicării contabilității de acoperire 
împotriva riscurilor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutAmountsThatAf 
fectedStatementOfCompre 
hensiveIncomeAsResul 
tOfHedgeAccountingTable

table label Prezentarea informațiilor privind cuantumurile care au afectat situația 
rezultatului global ca urmare a aplicării contabilității de acoperire 
împotriva riscurilor [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind cuantumurile care au afectat 
situația rezultatului global ca urmare a aplicării contabilității de 
acoperire împotriva riscurilor.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutConsolidatedStruc 
turedEntitiesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate consolidate 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutConsolidatedStruc 
turedEntitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate consolidate [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12 - 
Natura riscurilor asociate intereselor 
unei entități în entitățile structurate 
consolidate

documentation Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate consolidate. 
[Referințe: entități structurate consolidate [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutConsolidatedStruc 
turedEntitiesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate consolidate [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutConsolidatedStruc 
turedEntitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate consolidate 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12 - 
Natura riscurilor asociate intereselor 
unei entități în entitățile structurate 
consolidate

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind entitățile structurate 
consolidate.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutCreditExposures 
DesignatedAsMeasuredAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossAbstract

label Prezentarea informațiilor privind expunerile la riscul de credit 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutCreditExposures 
DesignatedAsMeasuredAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind expunerile la riscul de credit 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G

documentation Prezentarea informațiilor privind expunerile la riscul de credit 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutCreditExposures 
DesignatedAsMeasuredAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind expunerile la riscul de credit 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutCreditExposures 
DesignatedAsMeasuredAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossTable

table label Prezentarea informațiilor privind expunerile la riscul de credit 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind expunerile la riscul de credit 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutCreditRiskThatAri 
sesFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS17Abstract

label Prezentarea informațiilor privind riscul de credit care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutCreditRiskThatAri 
sesFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS17Explana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind riscul de credit care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.131

documentation Prezentarea informațiilor privind riscul de credit care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutCreditRiskThatAri 
sesFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS17LineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind riscul de credit care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutCreditRiskThatAri 
sesFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS17Table

table label Prezentarea informațiilor privind riscul de credit care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.131

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind riscul de credit care decurge 
din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutDefinedBenefit 
PlansAbstract

label Prezentarea informațiilor privind planurile de beneficii determinate 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutEffectOfInterestRa 
teBenchmarkReformOnEn 
titysFinancialInstrument 
sAndRiskManagementStra 
tegyExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind efectul reformei indicelui de referință 
al ratei dobânzii asupra instrumentelor financiare ale entității și asupra 
strategiei entității de gestionare a riscului [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24I, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J

documentation Prezentarea informațiilor privind efectul reformei indicelui de referință 
al ratei dobânzii asupra instrumentelor financiare ale entității și asupra 
strategiei entității de gestionare a riscurilor.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutEmployeesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind angajații [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind angajații.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutEntitysHedgingRe 
lationshipsDirectlyAffec 
tedByUncertaintyArising 
FromInterestRateBench 
markReformExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind relațiile de acoperire împotriva 
riscurilor ale entității care sunt direct afectate de incertitudinea rezultată 
din reforma indicelui de referință al ratei dobânzii [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24H

documentation Prezentarea informațiilor privind relațiile de acoperire împotriva 
riscurilor ale entității care sunt direct afectate de incertitudinea rezultată 
din reforma indicelui de referință al ratei dobânzii.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutExpectedDerecog 
nitionOfAssetsForInsuran 
ceAcquisitionCashFlow 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor privind derecunoașterea preconizată a 
activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutExpectedDerecog 
nitionOfAssetsForInsuran 
ceAcquisitionCashFlowsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind derecunoașterea preconizată a 
activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109A

documentation Prezentarea informațiilor privind derecunoașterea preconizată a 
activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor. [Referințe: contracte de asigurare [member]; active pentru 
fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor; datorie 
aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutExpectedDerecog 
nitionOfAssetsForInsuran 
ceAcquisitionCashFlowsLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind derecunoașterea preconizată a 
activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutExpectedDerecog 
nitionOfAssetsForInsuran 
ceAcquisitionCashFlow 
sTable

table label Prezentarea informațiilor privind derecunoașterea preconizată a 
activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109A

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind derecunoașterea preconizată 
a activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutExpectedRecogni 
tionOfContractualService 
MarginInProfitOrLossAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind recunoașterea preconizată a marjei 
serviciului contractual în profit sau pierdere [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutExpectedRecogni 
tionOfContractualService 
MarginInProfitOrLossEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind recunoașterea preconizată a marjei 
serviciului contractual în profit sau pierdere [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109

documentation Prezentarea informațiilor privind recunoașterea preconizată a marjei 
serviciului contractual în profit sau pierdere. [Referințe: marja serviciului 
contractual [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutExpectedRecogni 
tionOfContractualService 
MarginInProfitOrLossLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind recunoașterea preconizată a marjei 
serviciului contractual în profit sau pierdere [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutExpectedRecogni 
tionOfContractualService 
MarginInProfitOrLos 
sTable

table label Prezentarea informațiilor privind recunoașterea preconizată a marjei 
serviciului contractual în profit sau pierdere [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind recunoașterea preconizată a 
marjei serviciului contractual în profit sau pierdere.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutInterestsInStruc 
turedEntityExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind interesele deținute în entități 
structurate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.26

documentation Prezentarea informațiilor calitative și cantitative privind interesele 
deținute de entitate în entități structurate, care să includă natura, scopul, 
dimensiunea, activitățile și modul de finanțare ale entității structurate, 
dar fără a se limita la aceste aspecte.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutKeyManagement 
PersonnelExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind personalul-cheie din conducere [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind personalul-cheie din conducere. 
[Referințe: personalul-cheie din conducerea entității sau a societății- 
mamă [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutLiquidityArrange 
mentsGuaranteesOrOther 
CommitmentsWithThird 
PartiesThatMayAffectFair 
ValueOrRiskOfInterestsIn 
StructuredEntitiesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind angajamentele de furnizare de 
lichiditate, garanțiile sau alte angajamente față de părți terțe care ar putea 
afecta valoarea justă sau riscul intereselor deținute în entități structurate 
[text block]

Exemplu: IFRS 12.B26 e

documentation Prezentarea informațiilor privind angajamentele de furnizare de 
lichiditate, garanțiile sau alte angajamente față de părți terțe care ar putea 
afecta valoarea justă sau riscul intereselor deținute de entitate în entități 
structurate. [Referințe: garanții [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutMaturityProfileOf 
DefinedBenefitObligatio 
nExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind profilul de scadență al obligației 
privind beneficiul determinat [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.147 
c

documentation Prezentarea informațiilor privind profilul de scadență al unei obligații 
privind beneficiul determinat. Acestea vor include durata medie 
ponderată a obligației privind beneficiul determinat și ar putea include și 
alte informații despre eșalonarea plăților beneficiilor, cum ar fi o analiză 
a scadenței plăților beneficiilor. [Referințe: obligație privind beneficiul 
determinat, la valoarea actualizată]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutMethodsInputsAn 
dAssumptionsUsedForAl 
locatingTransactionPri 
ceExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind metodele, datele de intrare și ipotezele 
utilizate pentru alocarea prețului tranzacției [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.126 
c

documentation Prezentarea informațiilor privind metodele, datele de intrare și ipotezele 
utilizate pentru alocarea prețului tranzacției în contractele cu clienții.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutMethodsInputsAn 
dAssumptionsUsedForAs 
sessingWhetherEstima 
teOfVariableConsideratio 
nIsConstrainedExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind metodele, datele de intrare și ipotezele 
utilizate pentru evaluarea măsurii în care estimarea contraprestației 
variabile este limitată [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.126 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind metodele, datele de intrare și ipotezele 
utilizate pentru evaluarea măsurii în care estimarea contraprestației 
variabile este limitată.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutMethodsInputsAn 
dAssumptionsUsedForDe 
terminingTransactionPri 
ceExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind metodele, datele de intrare și ipotezele 
utilizate pentru determinarea prețului tranzacției [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.126 
a

documentation Prezentarea informațiilor privind metodele, datele de intrare și ipotezele 
utilizate pentru determinarea prețului tranzacției în contractele cu 
clienții.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutMethodsInputsAn 
dAssumptionsUsedFor 
MeasuringObligationsFor 
ReturnsRefundsAndOther 
SimilarObligationsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind metodele, datele de intrare și ipotezele 
utilizate pentru evaluarea obligațiilor legate de retururi, rambursări și a 
altor obligații similare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.126 
d

documentation Prezentarea informațiilor privind metodele, datele de intrare și ipotezele 
utilizate pentru evaluarea obligațiilor legate de retururi, rambursări și a 
altor obligații similare din contractele cu clienții.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutNatureOfContract 
sToWhichLesseeApplied 
PracticalExpedientInPara 
graph46AOfIFRS16IfItIs 
NotAppliedToAllRentCon 
cessionsOccurringAsDir 
ectConsequenceOfCov 
id19PandemicExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind natura contractelor în cazul cărora 
locatarul a aplicat soluția practică de la punctul 46A din IFRS 16 dacă nu 
se aplică tuturor concesiilor privind chiria apărute ca o consecință 
directă a pandemiei de COVID-19 [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 
16.60A a

documentation Prezentarea informațiilor privind natura contractelor în cazul cărora 
locatarul a aplicat soluția practică de la punctul 46A din IFRS 16, dacă 
locatarul nu a aplicat soluția practică tuturor concesiilor privind chiria 
apărute ca o consecință directă a pandemiei de COVID-19 care 
îndeplinesc condițiile de la punctul 46B din IFRS 16.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutOverlayApproach 
ForAssociatesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru entitățile 
asociate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutOverlayApproach 
ForAssociatesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru entitățile 
asociate [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru entitățile 
asociate.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutOverlayApproach 
ForAssociatesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru entitățile 
asociate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutOverlayApproach 
ForAssociatesTable

table label Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru entitățile 
asociate [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind abordarea stratificată pentru 
entitățile asociate.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutOverlayApproach 
ForJointVenturesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru asocierile 
în participație [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutOverlayApproach 
ForJointVenturesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru asocierile 
în participație [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru asocierile 
în participație.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutOverlayApproach 
ForJointVenturesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru asocierile 
în participație [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutOverlayApproach 
ForJointVenturesTable

table label Prezentarea informațiilor privind abordarea stratificată pentru asocierile 
în participație [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind abordarea stratificată pentru 
asocierile în participație.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTemporaryExemp 
tionFromIFRS9ForAssocia 
tesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
entitățile asociate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTemporaryExemp 
tionFromIFRS9ForAssocia 
tesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
entitățile asociate [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J

documentation Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
entitățile asociate.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTemporaryExemp 
tionFromIFRS9ForAssocia 
tesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
entitățile asociate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTemporaryExemp 
tionFromIFRS9ForAsso 
ciatesTable

table label Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
entitățile asociate [table]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 
9 pentru entitățile asociate.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTemporaryExemp 
tionFromIFRS9ForJoint 
VenturesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
asocierile în participație [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTemporaryExemp 
tionFromIFRS9ForJoint 
VenturesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
asocierile în participație [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J

documentation Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
asocierile în participație.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTemporaryExemp 
tionFromIFRS9ForJoint 
VenturesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
asocierile în participație [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTemporaryExemp 
tionFromIFRS9ForJoint 
VenturesTable

table label Prezentarea informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 9 pentru 
asocierile în participație [table]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind scutirea temporară de la IFRS 
9 pentru asocierile în participație.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTermsAndCondi 
tionsOfHedgingInstru 
mentsAndHowTheyAffect 
FutureCashFlowsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile instrumentelor 
de acoperire împotriva riscurilor și modul în care acestea afectează 
fluxurile de trezorerie viitoare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTermsAndCondi 
tionsOfHedgingInstru 
mentsAndHowTheyAffect 
FutureCashFlowsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile instrumentelor 
de acoperire împotriva riscurilor și modul în care acestea afectează 
fluxurile de trezorerie viitoare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23A

documentation Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile instrumentelor 
de acoperire împotriva riscurilor și modul în care acestea afectează 
fluxurile de trezorerie viitoare. [Referințe: instrumente de acoperire 
împotriva riscurilor [member]]
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTermsAndCondi 
tionsOfHedgingInstru 
mentsAndHowTheyAffect 
FutureCashFlowsLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile instrumentelor 
de acoperire împotriva riscurilor și modul în care acestea afectează 
fluxurile de trezorerie viitoare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutTermsAndCondi 
tionsOfHedgingInstru 
mentsAndHowTheyAffect 
FutureCashFlowsTable

table label Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile instrumentelor 
de acoperire împotriva riscurilor și modul în care acestea afectează 
fluxurile de trezorerie viitoare [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23A

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind termenele și condițiile 
instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor și modul în care acestea 
afectează fluxurile de trezorerie viitoare.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutUnconsolidated 
StructuredEntitiesControl 
ledByInvestmentEntityAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
controlate de entitatea de investiții [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutUnconsolidated 
StructuredEntitiesControl 
ledByInvestmentEntityEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
controlate de entitatea de investiții [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19F

documentation Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
controlate de entitatea de investiții. [Referințe: prezentarea informațiilor 
privind entitățile de investiții [text block]; entități structurate 
neconsolidate [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutUnconsolidated 
StructuredEntitiesControl 
ledByInvestmentEntityLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
controlate de entitatea de investiții [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutUnconsolidated 
StructuredEntitiesControl 
ledByInvestmentEntityTa 
ble

table label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
controlate de entitatea de investiții [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19F

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind entitățile structurate 
neconsolidate controlate de entitatea de investiții.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutUnconsolidated 
SubsidiariesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind filialele neconsolidate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutUnconsolidated 
SubsidiariesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind filialele neconsolidate [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19B

documentation Prezentarea informațiilor privind filialele neconsolidate. [Referințe: 
filiale [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutUnconsolidated 
SubsidiariesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind filialele neconsolidate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformatio 
nAboutUnconsolidated 
SubsidiariesTable

table label Prezentarea informațiilor privind filialele neconsolidate [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19B

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind filialele neconsolidate.

ifrs-full DisclosureOfInformation 
ForEachMaterialImpair 
mentLossRecognisedOrRe 
versedForIndividualAsse 
tOrCashgeneratingUnitAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru un activ individual sau o unitate generatoare de 
numerar [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfInformation 
ForEachMaterialImpair 
mentLossRecognisedOrRe 
versedForIndividualAsse 
tOrCashgeneratingUnitEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru un activ individual sau o unitate generatoare de 
numerar [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130

documentation Prezentarea informațiilor privind un activ individual, inclusiv fondul 
comercial, sau privind o unitate generatoare de numerar, pentru care a 
fost recunoscută sau reluată o pierdere din depreciere. [Referințe: fond 
comercial; pierdere din depreciere; reluarea pierderii din depreciere; 
unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformation 
ForEachMaterialImpair 
mentLossRecognisedOrRe 
versedForIndividualAsse 
tOrCashgeneratingUnitLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru un activ individual sau o unitate generatoare de 
numerar [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformation 
ForEachMaterialImpair 
mentLossRecognisedOrRe 
versedForIndividualAsse 
tOrCashgeneratingUnitTa 
ble

table label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru un activ individual sau o unitate generatoare de 
numerar [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind un activ individual sau o 
unitate generatoare de numerar pentru care a fost recunoscută sau 
reluată o pierdere din depreciere.

ifrs-full DisclosureOfInformation 
ForIndividualAssetOrCash 
generatingUnitWithSignifi 
cantAmountOfGoodwil 
lOrIntangibleAssetsWi 
thIndefiniteUsefulLivesAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind unitățile generatoare de numerar 
[abstract]
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ifrs-full DisclosureOfInformation 
ForIndividualAssetOrCash 
generatingUnitWithSignifi 
cantAmountOfGoodwil 
lOrIntangibleAssetsWi 
thIndefiniteUsefulLivesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind unitățile generatoare de numerar [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134

documentation Prezentarea informațiilor privind unitățile generatoare de numerar. 
[Referințe: unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full DisclosureOfInformation 
ForIndividualAssetOrCash 
generatingUnitWithSignifi 
cantAmountOfGoodwil 
lOrIntangibleAssetsWi 
thIndefiniteUsefulLivesLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind unitățile generatoare de numerar [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInformation 
ForIndividualAssetOrCash 
generatingUnitWithSignifi 
cantAmountOfGoodwil 
lOrIntangibleAssetsWi 
thIndefiniteUsefulLivesT 
able

table label Prezentarea informațiilor privind unitățile generatoare de numerar 
[table]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind unitățile generatoare de 
numerar.

ifrs-full DisclosureOfInformation 
SufficientToPermitReconci 
liationOfClassesDetermi 
nedForFairValueMeasure 
mentToLineItemsInState 
mentOfFinancialPositio 
nAssetsExplanatory

text block label Prezentarea de informații suficiente pentru a permite reconcilierea 
claselor stabilite în scopul evaluării la valoarea justă cu elementele-rând 
din situația poziției financiare, active [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.94

documentation Prezentarea de informații suficiente pentru a permite reconcilierea 
claselor de active stabilite în scopul evaluării la valoarea justă cu 
elementele-rând din situația poziției financiare.
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ifrs-full DisclosureOfInformation 
SufficientToPermitReconci 
liationOfClassesDetermi 
nedForFairValueMeasure 
mentToLineItemsInState 
mentOfFinancialPositio 
nEntitysOwnEquityInstru 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea de informații suficiente pentru a permite reconcilierea 
claselor stabilite în scopul evaluării la valoarea justă cu elementele-rând 
din situația poziției financiare, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.94

documentation Prezentarea de informații suficiente pentru a permite reconcilierea 
claselor de instrumente de capitaluri proprii ale entității stabilite în 
scopul evaluării la valoarea justă cu elementele-rând din situația poziției 
financiare.

ifrs-full DisclosureOfInformation 
SufficientToPermitReconci 
liationOfClassesDetermi 
nedForFairValueMeasure 
mentToLineItemsInState 
mentOfFinancialPosition 
LiabilitiesExplanatory

text block label Prezentarea de informații suficiente pentru a permite reconcilierea 
claselor stabilite în scopul evaluării la valoarea justă cu elementele-rând 
din situația poziției financiare, datorii [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.94

documentation Prezentarea de informații suficiente pentru a permite reconcilierea 
claselor de datorii stabilite în scopul evaluării la valoarea justă cu 
elementele-rând din situația poziției financiare.

ifrs-full DisclosureOfInformation 
ThatEnablesUsersOfFinan 
cialStatementsToEvaluate 
ChangesInLiabilitiesAri 
singFromFinancingActivi 
tiesExplanatory

text block label Prezentarea de informații care să le permită utilizatorilor situațiilor 
financiare să evalueze variațiile datoriilor care decurg din activitățile de 
finanțare [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 7.44A

documentation Prezentarea de informații care să le permită utilizatorilor situațiilor 
financiare să evalueze variațiile datoriilor care decurg din activitățile de 
finanțare, inclusiv variațiile care rezultă atât din modificări ale fluxurilor 
de trezorerie, cât și din modificări, altele decât ale fluxurilor de 
trezorerie. [Referințe: datorii care decurg din activitățile de finanțare]

ifrs-full DisclosureOfInitialApplica 
tionOfStandardsOrInter 
pretationsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind aplicarea inițială a standardelor sau a 
interpretărilor [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfInitialApplica 
tionOfStandardsOrInter 
pretationsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind aplicarea inițială a standardelor sau a 
interpretărilor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInitialApplica 
tionOfStandardsOrInter 
pretationsTable

table label Prezentarea informațiilor privind aplicarea inițială a standardelor sau a 
interpretărilor [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.28

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind aplicarea inițială a 
standardelor sau a interpretărilor.

ifrs-full DisclosureOfInputsToMe 
thodsUsedToMeasureCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S17Abstract

label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare ale metodelor utilizate 
pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17 [abstract]

ifrs-full DisclosureOfInputsToMe 
thodsUsedToMeasureCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare ale metodelor utilizate 
pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17 [text 
block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 a

documentation Prezentarea informațiilor privind datele de intrare ale metodelor utilizate 
pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfInputsToMe 
thodsUsedToMeasureCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S17LineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare ale metodelor utilizate 
pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17 [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfInputsToMe 
thodsUsedToMeasureCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S17Table

table label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare ale metodelor utilizate 
pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17 [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datele de intrare ale 
metodelor utilizate pentru evaluarea contractelor care intră sub 
incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfInstruments 
WithPotentialFutureDiluti 
veEffectNotIncludedInCal 
culationOfDilutedEarning 
sPerShareExplanatory

text label Descrierea instrumentelor cu un potențial efect de diluare viitor care nu 
sunt incluse în calculul rezultatului pe acțiune diluat

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 c

documentation Descrierea instrumentelor (inclusiv a acțiunilor care pot fi emise în mod 
condiționat) care ar putea să dilueze în viitor rezultatul pe acțiune de 
bază, dar care nu au fost incluse în calcularea rezultatului pe acțiune 
diluat, deoarece sunt antidiluante pentru perioada (perioadele) 
prezentată (prezentate).

ifrs-full DisclosureOfInsurance 
ContractsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurare [text block] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17 - 
prezentarea informațiilor, prezentarea 
informațiilor: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Prezentarea informațiilor complete privind contractele de asigurare.

ifrs-full DisclosureOfInsurancePre 
miumRevenueExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile din primele de asigurare 
[text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind veniturile din primele de asigurare. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full DisclosureOfInsuranceRis 
kExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind riscul de asigurare [text block] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 c

documentation Prezentarea informațiilor privind riscul, altul decât riscul financiar, 
transferat de la deținătorul unui contract de asigurare către emitent.

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările necorporale 
[abstract]
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ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsAndGoodwillExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale și fondul 
comercial [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale și fondul 
comercial. [Referințe: imobilizări necorporale și fond comercial]

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 38 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind imobilizările necorporale.

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările necorporale 
[line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsMaterialToEntityAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale 
semnificative pentru entitate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsMaterialToEntityExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale 
semnificative pentru entitate [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale 
semnificative pentru entitate. [Referințe: imobilizări necorporale 
semnificative pentru entitate]

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsMaterialToEntityLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale 
semnificative pentru entitate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsMaterialToEntityTable

table label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale 
semnificative pentru entitate [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind imobilizările necorporale 
care sunt semnificative pentru entitate.

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările necorporale 
[table]

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind imobilizările 
necorporale.

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsWithIndefiniteUsefulLi 
feAbstract

label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale cu o durată 
de viață utilă nedeterminată [abstract]

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsWithIndefiniteUsefulLi 
feExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale cu o durată 
de viață utilă nedeterminată [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
a

documentation Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale cu o durată 
de viață utilă nedeterminată. [Referințe: imobilizări necorporale cu o 
durată de viață utilă nedeterminată]

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsWithIndefiniteUsefulLi 
feLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale cu o durată 
de viață utilă nedeterminată [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfIntangibleAs 
setsWithIndefiniteUsefulLi 
feTable

table label Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale cu o durată 
de viață utilă nedeterminată [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind imobilizările necorporale cu 
o durată de viață utilă nedeterminată.

ifrs-full DisclosureOfInterestExpen 
seExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu dobânzile [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu dobânzile. [Referințe: 
cheltuieli cu dobânzile]
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ifrs-full DisclosureOfInterestInco 
meExpenseExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi (cheltuielile cu 
dobânzile) [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi și cheltuielile cu 
dobânzile. [Referințe: venituri din dobânzi (cheltuieli cu dobânzile)]

ifrs-full DisclosureOfInterestInco 
meExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi. [Referințe: 
venituri din dobânzi]

ifrs-full DisclosureOfInterestIn 
FundsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind interesul în fonduri [text block] Prezentarea informațiilor: IFRIC 5 - 
Consens

documentation Prezentarea informațiilor complete privind interesul entității în fonduri 
de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare a mediului.

ifrs-full DisclosureOfInterestsInAs 
sociatesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind interesele în entități asociate [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.2 b 
(ii)

documentation Prezentarea informațiilor privind interesele în entități asociate. 
[Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full DisclosureOfInterestsIn 
JointArrangementsExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind interesele în angajamente comune 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.2 b 
(ii)

documentation Prezentarea informațiilor privind interesele în angajamente comune. Un 
angajament comun este un angajament în cadrul căruia două sau mai 
multe părți dețin controlul în comun.

ifrs-full DisclosureOfInterestsInO 
therEntitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind interesele deținute în alte entități [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.1

documentation Prezentarea informațiilor complete privind interesele în alte entități.

ifrs-full DisclosureOfInterestsIn 
SubsidiariesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind interesele în filiale [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.2 b 
(i)

documentation Prezentarea informațiilor privind interesele în filiale. [Referințe: filiale 
[member]]
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ifrs-full DisclosureOfInterestsInUn 
consolidatedStructuredEn 
titiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind interesele în entități structurate 
neconsolidate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.2 b 
(iii)

documentation Prezentarea informațiilor privind interesele în entități structurate care nu 
sunt controlate de entitate (entități structurate neconsolidate). [Referințe: 
entități structurate neconsolidate [member]]

ifrs-full DisclosureOfInterimFinan 
cialReportingExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind raportarea financiară interimară [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 34 - 
Conținutul unui raport financiar 
interimar

documentation Prezentarea informațiilor complete privind raportarea financiară 
interimară.

ifrs-full DisclosureOfInternalCredi 
tExposuresAbstract

label Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit intern 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfInternalCredi 
tExposuresExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit intern [text 
block]

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG25

documentation Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit intern. 
[Referințe: clase de rating de credit intern [member]]

ifrs-full DisclosureOfInternalCredi 
tExposuresLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit intern [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInternalCredi 
tExposuresTable

table label Prezentarea informațiilor privind clasele de rating de credit intern [table] Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG25

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind clasele de rating de credit 
intern.

ifrs-full DisclosureOfInventoriesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind stocurile [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 2 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind stocurile.
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ifrs-full DisclosureOfInvestment 
ContractsLiabilitiesExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile din contractele de investiții 
[text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile din contractele de investiții. 
[Referințe: datorii din contracte de investiții]

ifrs-full DisclosureOfInvestmen 
tEntitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 12 
Statutul de entitate de investiții

documentation Prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții. O entitate de 
investiții este o entitate care: (a) obține fonduri de la unul sau de la mai 
mulți investitori cu scopul de a furniza acestui (acestor) investitor(i) 
servicii de gestionare a investițiilor; (b) se angajează față de investitorul 
său (investitorii săi) că obiectul său de activitate este acela de a investi 
fonduri exclusiv pentru rentabilitate din creșterea valorii capitalului  
și/sau din veniturile din investiții și (c) măsoară și evaluează performanța 
cvasitotalității investițiilor sale pe baza valorii juste.

ifrs-full DisclosureOfInvestment 
PropertyAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind investițiile imobiliare 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfInvestment 
PropertyExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind investițiile imobiliare [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 40 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind investițiile imobiliare.

ifrs-full DisclosureOfInvestment 
PropertyLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind investițiile imobiliare [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfInvestment 
PropertyTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind investițiile imobiliare [table] Prezentarea informațiilor: IAS 40.32A

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind investițiile 
imobiliare.
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ifrs-full DisclosureOfInvestment 
sAccountedForUsingEqui 
tyMethodExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind investițiile contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind investițiile contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență]

ifrs-full DisclosureOfInvestment 
sOtherThanInvestmentsAc 
countedForUsingEquityMe 
thodExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte investiții decât investițiile 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte investiții decât investițiile 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: alte 
investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență]

ifrs-full DisclosureOfIssuedCapita 
lExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind capitalul emis [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind capitalul emis. [Referințe: capital emis]

ifrs-full DisclosureOfJointOpera 
tionsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activitățile comune [abstract]

ifrs-full DisclosureOfJointOpera 
tionsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activitățile comune [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 c

documentation Prezentarea informațiilor privind activitățile comune. [Referințe: 
activități comune [member]]

ifrs-full DisclosureOfJointOpera 
tionsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activitățile comune [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfJointOpera 
tionsTable

table label Prezentarea informațiilor privind activitățile comune [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 c

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activitățile comune.

ifrs-full DisclosureOfJointVenture 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfJointVenture 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație. [Referințe: 
asocieri în participație [member]]

ifrs-full DisclosureOfJointVenture 
sLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfJointVen 
turesTable

table label Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație [table] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind asocierile în participație.

ifrs-full DisclosureOfLeasePrepay 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind plățile de leasing în avans [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind plățile de leasing în avans. [Referințe: 
plăți în avans]

ifrs-full DisclosureOfLeasesExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind contractele de leasing [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 16 - 
Prezentare, prezentarea informațiilor: 
IFRS 16 - Prezentarea informațiilordocumentation Prezentarea informațiilor complete privind contractele de leasing.

ifrs-full DisclosureOfLiabilitiesMea 
suredAtFairValueAndIs 
suedWithInseparableThird 
partyCreditEnhancemen 
tAbstract

label Prezentarea informațiilor privind datoriile evaluate la valoarea justă și 
emise cu o ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă a unei terțe 
părți [abstract]

ifrs-full DisclosureOfLiabilitiesMea 
suredAtFairValueAndIs 
suedWithInseparableThird 
partyCreditEnhancemen 
tExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile evaluate la valoarea justă și 
emise cu o ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă a unei terțe 
părți [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.98

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile evaluate la valoarea justă și 
emise cu o ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă a unei terțe 
părți. [Referințe: datorii evaluate la valoarea justă și emise cu o 
ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă a unei terțe părți 
[member]]
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ifrs-full DisclosureOfLiabilitiesMea 
suredAtFairValueAndIs 
suedWithInseparableThird 
partyCreditEnhancemen 
tLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datoriile evaluate la valoarea justă și 
emise cu o ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă a unei terțe 
părți [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfLiabilitiesMea 
suredAtFairValueAndIs 
suedWithInseparableThird 
partyCreditEnhancement 
Table

table label Prezentarea informațiilor privind datoriile evaluate la valoarea justă și 
emise cu o ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă a unei terțe 
părți [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.98

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datoriile evaluate la valoarea 
justă și emise cu o ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă a unei 
terțe părți.

ifrs-full DisclosureOfLiquidityRis 
kExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind riscul de lichiditate [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind riscul de lichiditate. [Referințe: risc de 
lichiditate [member]]

ifrs-full DisclosureOfLiquidityRis 
kOfInsuranceContractsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind riscul de lichiditate al contractelor de 
asigurare [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 d

documentation Prezentarea informațiilor privind riscul de lichiditate al contractelor de 
asigurare. [Referințe: risc de lichiditate [member]; tipuri de contracte de 
asigurare [member]]

ifrs-full DisclosureOfLoansAndAd 
vancesToBanksExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către 
bănci [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către 
bănci. [Referințe: împrumuturi și avansuri către bănci]

ifrs-full DisclosureOfLoansAndAd 
vancesToCustomersExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către 
clienți [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către 
clienți. [Referințe: împrumuturi și avansuri către clienți]
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ifrs-full DisclosureOfMajorCusto 
mersAbstract

label Prezentarea informațiilor privind clienții principali [abstract]

ifrs-full DisclosureOfMajorCusto 
mersLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind clienții principali [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfMajorCusto 
mersTable

table label Prezentarea informațiilor privind clienții principali [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.34

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind clienții principali ai entității.

ifrs-full DisclosureOfMarketRis 
kExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind riscul de piață [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind riscul de piață. [Referințe: risc de piață 
[member]]

ifrs-full DisclosureOfMarketRiskO 
fInsuranceContractsExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind riscul de piață al contractelor de 
asigurare [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 d

documentation Prezentarea informațiilor privind riscul de piață al contractelor de 
asigurare. [Referințe: risc de piață [member]; tipuri de contracte de 
asigurare [member]]

ifrs-full DisclosureOfMaterialAc 
countingPolicyInformatio 
nExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă 
[text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.117

documentation Prezentarea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă 
aplicată de entitate.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForDerivativeFinan 
cialLiabilitiesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare derivate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForDerivativeFinan 
cialLiabilitiesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare derivate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/511  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForDerivativeFinan 
cialLiabilitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare derivate [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.39 b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza scadenței pentru 
datoriile financiare derivate.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForFinancialAsset 
sHeldForManagingLiquidi 
tyRiskAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru activele 
financiare deținute pentru gestionarea riscului de lichiditate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForFinancialAsset 
sHeldForManagingLiquidi 
tyRiskExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru activele 
financiare deținute pentru gestionarea riscului de lichiditate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B11E

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru activele 
financiare deținute pentru gestionarea riscului de lichiditate. [Referințe: 
active financiare; risc de lichiditate [member]]

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForFinancialAsset 
sHeldForManagingLiquidi 
tyRiskLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru activele 
financiare deținute pentru gestionarea riscului de lichiditate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForFinancialAsset 
sHeldForManagingLiquidi 
tyRiskTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru activele 
financiare deținute pentru gestionarea riscului de lichiditate [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B11E

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza scadenței pentru 
activele financiare deținute pentru gestionarea riscului de lichiditate.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForLiquidityRiskTha 
tArisesFromContractsWi 
thinScopeOfIFRS17Ab 
stract

label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru riscul de 
lichiditate care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 
[abstract]
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ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForLiquidityRiskTha 
tArisesFromContractsWi 
thinScopeOfIFRS17Expla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru riscul de 
lichiditate care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 
[text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru riscul de 
lichiditate care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForLiquidityRiskTha 
tArisesFromContractsWi 
thinScopeOfIFRS17LineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru riscul de 
lichiditate care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 
[line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForLiquidityRiskTha 
tArisesFromContractsWi 
thinScopeOfIFRS17Table

table label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru riscul de 
lichiditate care decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 
[table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza scadenței pentru 
riscul de lichiditate care decurge din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForNonderivativeFi 
nancialLiabilitiesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare nederivate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForNonderivativeFi 
nancialLiabilitiesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare nederivate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisForNonderivativeFi 
nancialLiabilitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare nederivate [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.39 a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza scadenței pentru 
datoriile financiare nederivate.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfFinanceLeasePay 
mentsReceivableAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing financiar de încasat [abstract]

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfFinanceLeasePay 
mentsReceivableExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing financiar de încasat [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.94

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing financiar de încasat. Leasingul financiar este operațiunea de 
leasing care transferă în mare măsură toate riscurile și beneficiile aferente 
dreptului de proprietate asupra unui activ suport.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfFinanceLeasePay 
mentsReceivableLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing financiar de încasat [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfFinanceLeasePay 
mentsReceivableTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing financiar de încasat [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.94

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza scadenței pentru 
plățile de leasing financiar de încasat.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfOperatingLeasePay 
mentsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing operațional [abstract]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/514 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfOperatingLeasePay 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing operațional [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.97

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing operațional. Leasingul operațional este operațiunea de leasing 
care nu transferă în mare măsură toate riscurile și beneficiile aferente 
dreptului de proprietate asupra unui activ suport.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfOperatingLeasePay 
mentsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing operațional [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfOperatingLeasePay 
mentsTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru plățile de 
leasing operațional [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.97

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza scadenței pentru 
plățile de leasing operațional.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfUndiscountedCa 
shOutflowsToRepurchase 
DerecognisedFinancialAs 
setsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței ieșirilor de numerar 
neactualizate pentru răscumpărarea activelor financiare derecunoscute 
sau a cuantumurilor de plătit entității căreia i se transferă activele pentru 
activele transferate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E e

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței ieșirilor de numerar 
neactualizate care ar fi sau ar putea fi necesare în vederea răscumpărării 
activelor financiare derecunoscute sau a altor cuantumuri de plătit 
entității căreia i se transferă activele pentru activele transferate, precizând 
scadențele contractuale rămase ale implicării continue a entității. 
[Referințe: ieșirile de numerar neactualizate necesare pentru 
răscumpărarea activelor financiare derecunoscute; alte cuantumuri de 
plătit entității căreia i se transferă activele pentru activele transferate]
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ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfUndiscountedCa 
shOutflowsToRepurchase 
DerecognisedFinancialAs 
setsOrAmountsPayableTo 
TransfereeInRespectOf 
TransferredAssetsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței ieșirilor de numerar 
neactualizate pentru răscumpărarea activelor financiare derecunoscute 
sau a cuantumurilor de plătit entității căreia i se transferă activele pentru 
activele transferate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfUndiscountedCa 
shOutflowsToRepurchase 
DerecognisedFinancialAs 
setsOrAmountsPayableTo 
TransfereeInRespectOf 
TransferredAssetsLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței ieșirilor de numerar 
neactualizate pentru răscumpărarea activelor financiare derecunoscute 
sau a cuantumurilor de plătit entității căreia i se transferă activele pentru 
activele transferate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfMaturityAna 
lysisOfUndiscountedCa 
shOutflowsToRepurchase 
DerecognisedFinancialAs 
setsOrAmountsPayableTo 
TransfereeInRespectOf 
TransferredAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței ieșirilor de numerar 
neactualizate pentru răscumpărarea activelor financiare derecunoscute 
sau a cuantumurilor de plătit entității căreia i se transferă activele pentru 
activele transferate [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E e

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza scadenței ieșirilor de 
numerar neactualizate pentru răscumpărarea activelor financiare 
derecunoscute sau a cuantumurilor de plătit entității căreia i se transferă 
activele pentru activele transferate.

ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksArisingFromFi 
nancialInstrumentsAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din instrumentele financiare [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksArisingFromFi 
nancialInstrumentsExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din instrumentele financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.31

documentation Prezentarea de informații care să le permită utilizatorilor situațiilor 
financiare să evalueze natura și amploarea riscurilor care decurg din 
instrumentele financiare și la care entitatea este expusă. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksArisingFromFi 
nancialInstrumentsLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din instrumentele financiare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksArisingFromFi 
nancialInstrumentsTable

table label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din instrumentele financiare [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.33, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.34

documentation Tabel de prezentare a informațiilor referitoare la natura și amploarea 
riscurilor care decurg din instrumentele financiare.

ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksArisingFromIn 
suranceContractsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor generate 
de contractele de asigurare [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.38

documentation Prezentarea de informații pentru a evalua natura și amploarea riscurilor 
generate de contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de 
asigurare [member]]

ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksThatArise 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17Abstract

label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksThatArise 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125

documentation Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksThatArise 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17LineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfNatureAndEx 
tentOfRisksThatArise 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17Table

table label Prezentarea informațiilor privind natura și amploarea riscurilor care 
decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind natura și amploarea riscurilor 
care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfNatureOfPo 
tentialIncomeTaxConse 
quencesThatWouldResult 
FromPaymentOfDividen 
dExplanatory

text label Prezentarea informațiilor privind natura consecințelor potențiale asupra 
impozitului pe profit care ar rezulta din plata dividendelor.

Prezentarea informațiilor: IAS 12.82A

documentation Descrierea naturii consecințelor potențiale asupra impozitului pe profit 
care ar rezulta din plata dividendelor către acționarii entității în jurisdicții 
precum cele în care impozitele pe profit sunt plătibile la o cotă mai 
ridicată sau mai scăzută dacă o parte sau totalitatea profitului net sau a 
rezultatului reportat este plătită acționarilor entității sub formă de 
dividende ori în jurisdicții precum cele în care impozitele pe profit pot fi 
rambursabile sau plătibile dacă o parte sau totalitatea profitului net sau a 
rezultatului reportat este plătită acționarilor entității sub formă de 
dividende. [Referințe: rezultatul reportat]
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ifrs-full DisclosureOfNetAssetVa 
lueAttributableToUnithol 
dersExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind valoarea activelor nete care poate fi 
atribuită deținătorilor de unități [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind valoarea activelor nete care poate fi 
atribuită deținătorilor de unități.

ifrs-full DisclosureOfNetDefined 
BenefitLiabilityAssetAb 
stract

label Prezentarea informațiilor referitoare la datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat [abstract]

ifrs-full DisclosureOfNetDefined 
BenefitLiabilityAssetExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor referitoare la datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
a

documentation Prezentarea informațiilor referitoare la datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat. [Referințe: datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat]

ifrs-full DisclosureOfNetDefined 
BenefitLiabilityAssetLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor referitoare la datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfNetDefined 
BenefitLiabilityAssetTable

table label Prezentarea informațiilor referitoare la datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor referitoare la datoria netă (activul net) 
privind beneficiul determinat.

ifrs-full DisclosureOfNetGrossAn 
dReinsurersShareForA 
mountsArisingFromInsur 
anceContractsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind valorile nete și brute și partea 
reasigurătorilor pentru cuantumurile rezultate din contracte de asigurare 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfNetGrossAn 
dReinsurersShareForA 
mountsArisingFromInsur 
anceContractsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind valorile nete și brute și partea 
reasigurătorilor pentru cuantumurile rezultate din contracte de asigurare 
[text block]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Prezentarea informațiilor privind valorile nete și brute și partea 
reasigurătorilor pentru cuantumurile rezultate din contracte de 
asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]
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ifrs-full DisclosureOfNetGrossAn 
dReinsurersShareForA 
mountsArisingFromInsur 
anceContractsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind valorile nete și brute și partea 
reasigurătorilor pentru cuantumurile rezultate din contracte de asigurare 
[line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfNetGrossAn 
dReinsurersShareForA 
mountsArisingFromInsur 
anceContractsTable

table label Prezentarea informațiilor privind valorile nete și brute și partea 
reasigurătorilor pentru cuantumurile rezultate din contracte de asigurare 
[table]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind valorile nete și brute și partea 
reasigurătorilor pentru cuantumurile rezultate din contracte de 
asigurare.

ifrs-full DisclosureOfNonadjustin 
gEventsAfterReportingPer 
iodAbstract

label Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de 
raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfNonadjustin 
gEventsAfterReportingPer 
iodExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de 
raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 10.21

documentation Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de 
raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare. [Referințe: 
evenimente ulterioare perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea 
situațiilor financiare [member]]

ifrs-full DisclosureOfNonadjustin 
gEventsAfterReportingPer 
iodLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de 
raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfNonadjustin 
gEventsAfterReportingPer 
iodTable

table label Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de 
raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 10.21

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind evenimentele ulterioare 
perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare.

ifrs-full DisclosureOfNoncontrol 
lingInterestsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind interesele care nu controlează [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind interesele care nu controlează. 
[Referințe: interese care nu controlează]

ifrs-full DisclosureOfNoncurren 
tAssetsHeldForSaleAndDis 
continuedOperationsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate deținute în vederea 
vânzării și activitățile întrerupte [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5 - 
Prezentare și descriere

documentation Prezentarea informațiilor complete privind activele imobilizate deținute 
în vederea vânzării și activitățile întrerupte.

ifrs-full DisclosureOfNoncurren 
tAssetsOrDisposalGroup 
sClassifiedAsHeldForSa 
leExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate sau grupurile 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate sau grupurile 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: 
active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute 
în vederea vânzării]

ifrs-full DisclosureOfNotesAndO 
therExplanatoryInforma 
tionExplanatory

text block label Prezentarea notelor și a altor informații explicative [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea notelor și a altor informații explicative ca parte a unui set 
complet de situații financiare.

ifrs-full DisclosureOfNumberAnd 
WeightedAverageExercise 
PricesOfOtherEquityInstru 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind numărul și media ponderată a 
prețurilor de exercitare a altor instrumente de capitaluri proprii [text 
block]

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Prezentarea informațiilor privind numărul și media ponderată a 
prețurilor de exercitare a altor instrumente de capitaluri proprii (și 
anume altele decât opțiunile pe acțiuni).
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ifrs-full DisclosureOfNumberAnd 
WeightedAverageExercise 
PricesOfShareOptionsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind numărul și media ponderată a 
prețurilor de exercitare a opțiunilor pe acțiuni [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b

documentation Prezentarea informațiilor privind numărul și media ponderată a 
prețurilor de exercitare a opțiunilor pe acțiuni. [Referințe: media 
ponderată [member]]

ifrs-full DisclosureOfNumberAnd 
WeightedAverageRemai 
ningContractualLifeOfOut 
standingShareOptionsAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind numărul și durata de viață contractuală 
medie ponderată rămasă a opțiunilor pe acțiuni scadente [abstract]

ifrs-full DisclosureOfNumberAnd 
WeightedAverageRemai 
ningContractualLifeOfOut 
standingShareOptionsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind numărul și durata de viață contractuală 
medie ponderată rămasă a opțiunilor pe acțiuni scadente [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d

documentation Prezentarea informațiilor privind numărul și durata de viață contractuală 
medie ponderată rămasă a opțiunilor pe acțiuni scadente. [Referințe: 
media ponderată [member]]

ifrs-full DisclosureOfNumberAnd 
WeightedAverageRemai 
ningContractualLifeOfOut 
standingShareOptionsLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind numărul și durata de viață contractuală 
medie ponderată rămasă a opțiunilor pe acțiuni scadente [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfNumberAnd 
WeightedAverageRemai 
ningContractualLifeOfOut 
standingShareOption 
sTable

table label Prezentarea informațiilor privind numărul și durata de viață contractuală 
medie ponderată rămasă a opțiunilor pe acțiuni scadente [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind numărul și durata de viață 
contractuală medie ponderată rămasă a opțiunilor pe acțiuni scadente.
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ifrs-full DisclosureOfObjectivesPo 
liciesAndProcessesForMa 
nagingCapitalAbstract

label Prezentarea informațiilor privind obiectivele, politicile și procedurile de 
administrare a capitalului [abstract]

ifrs-full DisclosureOfObjectivesPo 
liciesAndProcessesForMa 
nagingCapitalExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind obiectivele, politicile și procedurile de 
administrare a capitalului [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.134

documentation Prezentarea de informații care să le permită utilizatorilor situațiilor 
financiare să evalueze obiectivele, politicile și procedurile entității în 
materie de administrare a capitalului.

ifrs-full DisclosureOfObjectivesPo 
liciesAndProcessesForMa 
nagingCapitalLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind obiectivele, politicile și procedurile de 
administrare a capitalului [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfObjectivesPo 
liciesAndProcessesForMa 
nagingCapitalTable

table label Prezentarea informațiilor privind obiectivele, politicile și procedurile de 
administrare a capitalului [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.136

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind obiectivele, politicile și 
procedurile de administrare a capitalului.

ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialAssetsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind compensarea activelor financiare 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialAssetsAndFinan 
cialLiabilitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind compensarea activelor financiare și a 
datoriilor financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7 - 
Compensarea activelor financiare și a 
datoriilor financiare

documentation Prezentarea informațiilor privind compensarea activelor financiare și a 
datoriilor financiare. [Referințe: active financiare; datorii financiare]

ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialAssetsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind compensarea activelor financiare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C

documentation Prezentarea informațiilor privind compensarea activelor financiare. 
[Referințe: active financiare]
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ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialAssetsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind compensarea activelor financiare [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor privind compensarea activelor financiare 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind compensarea activelor 
financiare.

ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialLiabilitiesAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind compensarea datoriilor financiare 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialLiabilitiesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind compensarea datoriilor financiare 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C

documentation Prezentarea informațiilor privind compensarea datoriilor financiare. 
[Referințe: datorii financiare]

ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialLiabilitiesLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind compensarea datoriilor financiare [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfOffsettingOf 
FinancialLiabilitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind compensarea datoriilor financiare 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind compensarea datoriilor 
financiare.

ifrs-full DisclosureOfOperatingSeg 
mentsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfOperatingSeg 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.23

documentation Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale. [Referințe: 
segmente operaționale [member]]

ifrs-full DisclosureOfOperatingSeg 
mentsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfOperatingSeg 
mentsTable

table label Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.23

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind segmentele operaționale.

ifrs-full DisclosureOfOtherAsset 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte active [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte active. [Referințe: alte active]

ifrs-full DisclosureOfOtherCurren 
tAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte active circulante [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte active circulante. [Referințe: alte 
active circulante]

ifrs-full DisclosureOfOtherCurren 
tLiabilitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte datorii curente [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte datorii curente. [Referințe: alte 
datorii curente]

ifrs-full DisclosureOfOtherLiabili 
tiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte datorii [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte datorii. [Referințe: alte datorii]

ifrs-full DisclosureOfOtherNoncur 
rentAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte active imobilizate [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte active imobilizate. [Referințe: alte 
active imobilizate]
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ifrs-full DisclosureOfOtherNoncur 
rentLiabilitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte datorii pe termen lung [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte datorii pe termen lung. [Referințe: 
alte datorii pe termen lung]

ifrs-full DisclosureOfOtherOpera 
tingExpenseExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte cheltuieli de exploatare [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte cheltuieli de exploatare. [Referințe: 
alte venituri din exploatare (cheltuieli de exploatare)]

ifrs-full DisclosureOfOtherOpera 
tingIncomeExpenseExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare (cheltuieli 
de exploatare) [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare sau alte 
cheltuieli de exploatare. [Referințe: alte venituri din exploatare (cheltuieli 
de exploatare)]

ifrs-full DisclosureOfOtherOpera 
tingIncomeExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare. [Referințe: 
alte venituri din exploatare (cheltuieli de exploatare)]

ifrs-full DisclosureOfOtherProvi 
sionsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind alte provizioane [abstract]

ifrs-full DisclosureOfOtherProvi 
sionsContingentLiabilitie 
sAndContingentAssetsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte provizioane, datoriile contingente 
și activele contingente [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 37 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind alte provizioane, datoriile 
contingente și activele contingente.

ifrs-full DisclosureOfOtherProvi 
sionsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind alte provizioane [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 37.84

documentation Prezentarea informațiilor privind alte provizioane. [Referințe: alte 
provizioane]

ifrs-full DisclosureOfOtherProvi 
sionsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind alte provizioane [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfOtherProvi 
sionsTable

table label Prezentarea informațiilor privind alte provizioane [table] Prezentarea informațiilor: IAS 37.84

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind alte provizioane.

ifrs-full DisclosureOfPerforman 
ceObligationsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind obligațiile de executare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfPerforman 
ceObligationsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind obligațiile de executare [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119

documentation Prezentarea informațiilor privind obligațiile de executare din contractele 
cu clienții. [Referințe: obligații de executare [member]]

ifrs-full DisclosureOfPerforman 
ceObligationsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind obligațiile de executare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfPerforman 
ceObligationsTable

table label Prezentarea informațiilor privind obligațiile de executare [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind obligațiile de executare din 
contractele cu clienții.

ifrs-full DisclosureOfPrepayment 
sAndOtherAssetsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind plățile în avans și alte active [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind plățile în avans și alte active. [Referințe: 
alte active; Plăți în avans]

ifrs-full DisclosureOfProductsAnd 
ServicesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind produsele și serviciile [abstract]

ifrs-full DisclosureOfProductsAnd 
ServicesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind produsele și serviciile [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.32

documentation Prezentarea informațiilor privind produsele și serviciile entității. 
[Referințe: produse și servicii [member]]
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ifrs-full DisclosureOfProductsAnd 
ServicesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind produsele și serviciile [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfProductsAnd 
ServicesTable

table label Prezentarea informațiilor privind produsele și serviciile [table] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.32

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind produsele și serviciile 
entității.

ifrs-full DisclosureOfProfitLossFro 
mOperatingActivitiesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind profitul (pierderea) din activitățile de 
exploatare [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind profitul (pierderea) din activitățile de 
exploatare. [Referințe: profit (pierdere) din activitățile de exploatare]

ifrs-full DisclosureOfPropertyPlan 
tAndEquipmentAbstract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările corporale 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfPropertyPlan 
tAndEquipmentExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind imobilizările corporale [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 16 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind imobilizările corporale.

ifrs-full DisclosureOfPropertyPlan 
tAndEquipmentLineItems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările corporale [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfPropertyPlan 
tAndEquipmentTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind imobilizările corporale [table] Prezentarea informațiilor: IAS 16.73

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind imobilizările 
corporale.

ifrs-full DisclosureOfProvisionMa 
trixAbstract

label Prezentarea informațiilor privind matricea de determinare a 
provizioanelor [abstract]

ifrs-full DisclosureOfProvisionMa 
trixExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind matricea de determinare a 
provizioanelor [text block]

Exemplu: IFRS 7.35N

documentation Prezentarea informațiilor privind matricea de determinare a 
provizioanelor.

ifrs-full DisclosureOfProvisionMa 
trixLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind matricea de determinare a 
provizioanelor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfProvisionMa 
trixTable

table label Prezentarea informațiilor privind matricea de determinare a 
provizioanelor [table]

Exemplu: IFRS 7.35N

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind matricea de determinare a 
provizioanelor.

ifrs-full DisclosureOfProvisionsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind provizioanele [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind provizioanele. [Referințe: provizioane]

ifrs-full DisclosureOfQualitativeIn 
formationAboutApplica 
tionOfClassificationOver 
layAndImpairmentRequire 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor calitative privind aplicarea suprapunerii 
clasificării și cerințele privind deprecierea [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C28E a

documentation Prezentarea informațiilor calitative privind măsura în care s-a aplicat 
suprapunerea clasificării și dacă, și în ce măsură, s-au aplicat dispozițiile 
privind deprecierea prevăzute în secțiunea 5.5 din IFRS 9 Instrumente 
financiare.
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ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutFinan 
cialInstrumentsThatHa 
veYetToTransitionToAlter 
nativeBenchmarkRateAb 
stract

label Prezentarea informațiilor cantitative privind instrumentele financiare 
care nu au trecut încă la o rată de referință alternativă [abstract]

ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutFinan 
cialInstrumentsThatHa 
veYetToTransitionToAlter 
nativeBenchmarkRateEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor cantitative privind instrumentele financiare 
care nu au trecut încă la o rată de referință alternativă [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J b

documentation Prezentarea informațiilor cantitative privind instrumentele financiare 
care nu au trecut încă la o rată de referință alternativă.

ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutFinan 
cialInstrumentsThatHa 
veYetToTransitionToAlter 
nativeBenchmarkRateLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor cantitative privind instrumentele financiare 
care nu au trecut încă la o rată de referință alternativă [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutFinan 
cialInstrumentsThatHa 
veYetToTransitionToAlter 
nativeBenchmarkRateTa 
ble

table label Prezentarea informațiilor cantitative privind instrumentele financiare 
care nu au trecut încă la o rată de referință alternativă [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor calitative privind instrumentele 
financiare care nu au trecut încă la o rată de referință alternativă.

ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutLe 
asesForLesseeAbstract

label Prezentarea informațiilor cantitative privind contractele de leasing 
pentru locatar [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutLe 
asesForLessorAbstract

label Prezentarea informațiilor cantitative privind contractele de leasing 
pentru locator [abstract]

ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutRight 
ofuseAssetsAbstract

label Prezentarea informațiilor cantitative privind activele aferente dreptului 
de utilizare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutRight 
ofuseAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor cantitative privind activele aferente dreptului 
de utilizare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53

documentation Prezentarea informațiilor cantitative privind activele aferente dreptului 
de utilizare. [Referințe: active aferente dreptului de utilizare]

ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutRight 
ofuseAssetsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor cantitative privind activele aferente dreptului 
de utilizare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfQuantitati 
veInformationAboutRight 
ofuseAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor cantitative privind activele aferente dreptului 
de utilizare [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele aferente dreptului de 
utilizare.

ifrs-full DisclosureOfRangeOfExer 
cisePricesOfOutstanding 
ShareOptionsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind gama de prețuri de exercitare a 
opțiunilor pe acțiuni scadente [abstract]

ifrs-full DisclosureOfRangeOfExer 
cisePricesOfOutstanding 
ShareOptionsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind gama de prețuri de exercitare a 
opțiunilor pe acțiuni scadente [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d

documentation Prezentarea informațiilor privind gama de prețuri de exercitare a 
opțiunilor pe acțiuni scadente.
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ifrs-full DisclosureOfRangeOfExer 
cisePricesOfOutstanding 
ShareOptionsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind gama de prețuri de exercitare a 
opțiunilor pe acțiuni scadente [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfRangeOfExer 
cisePricesOfOutstanding 
ShareOptionsTable

table label Prezentarea informațiilor privind gama de prețuri de exercitare a 
opțiunilor pe acțiuni scadente [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind gama de prețuri de exercitare 
a opțiunilor pe acțiuni scadente.

ifrs-full DisclosureOfRankingAn 
dAmountsOfPotentialLos 
sesInStructuredEntitiesBor 
neByPartiesWhoseInter 
estsRankLowerThanEntity 
sInterestsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind valorile pierderilor potențiale aferente 
intereselor deținute în entități structurate și ordinea în care vor fi 
suportate acestea de părțile cu mai puține interese decât entitatea [text 
block]

Exemplu: IFRS 12.B26 d

documentation Prezentarea informațiilor privind valorile pierderilor potențiale aferente 
intereselor deținute în entități structurate și ordinea în care vor fi 
suportate acestea de părțile cu mai puține interese decât entitatea în 
entitățile structurate.

ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionOfFinancialAssetsAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind reclasificarea activelor financiare 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionOfFinancialAssetsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reclasificarea activelor financiare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B

documentation Prezentarea informațiilor privind reclasificarea activelor financiare. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionOfFinancialAssetsLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind reclasificarea activelor financiare [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionOfFinancialAsset 
sTable

table label Prezentarea informațiilor privind reclasificarea activelor financiare 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reclasificarea activelor 
financiare.

ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionOfFinancialInstrument 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reclasificarea instrumentelor 
financiare [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind reclasificarea instrumentelor 
financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionsOrChangesInPresenta 
tionAbstract

label Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările 
prezentării [abstract]

ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionsOrChangesInPresenta 
tionExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările 
prezentării [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.41

documentation Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările 
prezentării elementelor în situațiile financiare.

ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionsOrChangesInPresenta 
tionLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările 
prezentării [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReclassifica 
tionsOrChangesInPresenta 
tionTable

table label Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările 
prezentării [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.41

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reclasificările sau 
modificările prezentării.
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ifrs-full DisclosureOfReconcilia 
tionBetweenInvestment 
DerecognisedAndAsset 
sAndLiabilitiesRecognised 
TransitionFromAccoun 
tingForInvestmentAtCos 
tOrInAccordanceWithIFR 
S9ToAccountingForAsset 
sAndLiabilitiesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea între investiția 
derecunoscută și activele și datoriile recunoscute, trecerea de la 
contabilizarea investițiilor la costuri sau în conformitate cu IFRS 9 la 
contabilizarea activelor și a datoriilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 11.C12 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea între investiția 
derecunoscută și activele și datoriile recunoscute în cazul trecerii de la 
contabilizarea investițiilor la costuri sau în conformitate cu IFRS 9 la 
contabilizarea activelor și a datoriilor.

ifrs-full DisclosureOfReconcilia 
tionBetweenInvestment 
DerecognisedAndAsset 
sAndLiabilitiesRecognised 
TransitionFromEquityMe 
thodToAccountingForAs 
setsAndLiabilitiesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea între investiția 
derecunoscută și activele și datoriile recunoscute, trecerea de la metoda 
punerii în echivalență la contabilizarea activelor și a datoriilor [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 11.C10

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea între investiția 
derecunoscută și activele și datoriile recunoscute în cazul trecerii de la 
metoda punerii în echivalență la contabilizarea activelor și a datoriilor.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInAssetsForIn 
suranceAcquisitionCash 
FlowsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor activelor 
pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor [text 
block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105A

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor activelor 
pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor 
recunoscute pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor plătite (sau fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor pentru care a fost recunoscută o datorie prin aplicarea unui 
alt standard IFRS) înainte de recunoașterea grupului conex de contracte 
de asigurare.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInBiologica 
lAssetsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor activelor 
biologice [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInBiologica 
lAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor activelor 
biologice [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 41.50

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor activelor 
biologice. [Referințe: active biologice]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInBiologica 
lAssetsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor activelor 
biologice [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInBiologica 
lAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor activelor 
biologice [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 41.50

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
activelor biologice.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInGoodwillAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor fondului 
comercial [abstract]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInGoodwillEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor fondului 
comercial [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor fondului 
comercial. [Referințe: fond comercial]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInGoodwillLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor fondului 
comercial [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInGoodwillTa 
ble

table label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor fondului 
comercial [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
fondului comercial.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInInsurance 
ContractsByComponent 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de componente [abstract]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInInsurance 
ContractsByComponent 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de componente [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de componente, și anume estimarea 
valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie viitoare, ajustarea de risc 
pentru riscul nefinanciar și marja serviciului contractual. [Referințe: 
contracte de asigurare [member]]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInInsurance 
ContractsByComponent 
sLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de componente [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInInsurance 
ContractsByComponent 
sTable

table label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de componente [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de componente.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInInsurance 
ContractsByRemaining 
CoverageAndIncurred 
ClaimsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInInsurance 
ContractsByRemaining 
CoverageAndIncurred 
ClaimsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele. [Referințe: contracte de asigurare [member]]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInInsurance 
ContractsByRemaining 
CoverageAndIncurred 
ClaimsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInInsurance 
ContractsByRemaining 
CoverageAndIncurred 
ClaimsTable

table label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
contractelor de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInIntangible 
AssetsAndGoodwillAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial [abstract]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInIntangible 
AssetsAndGoodwillExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial [text block]

Practică comună: IAS 38.118

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial. [Referințe: 
imobilizări necorporale și fond comercial]
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ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInIntangible 
AssetsAndGoodwillLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInIntangible 
AssetsAndGoodwillTable

table label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial [table]

Practică comună: IAS 38.118

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInLossAllo 
wanceAndExplanationOf 
ChangesInGrossCarryingA 
mountForFinancialInstru 
mentsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor ajustării 
pentru pierdere și explicarea modificărilor valorii contabile brute a 
instrumentelor financiare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInLossAllo 
wanceAndExplanationOf 
ChangesInGrossCarryingA 
mountForFinancialInstru 
mentsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor ajustării 
pentru pierdere și explicarea modificărilor valorii contabile brute a 
instrumentelor financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor ajustării 
pentru pierdere și explicarea modificărilor valorii contabile brute a 
instrumentelor financiare. Ajustarea pentru pierdere include ajustarea 
pentru pierderile din credit preconizate aferente activelor financiare 
evaluate în conformitate cu punctul 4.1.2 din IFRS 9, creanțele aferente 
contractelor de leasing și activele din contracte, valoarea deprecierii 
cumulate pentru activele financiare evaluate în conformitate cu punctul 
4.1.2A din IFRS 9 și provizionul pentru pierderile din credite 
preconizate pentru angajamentele de creditare și contractele de garanție 
financiară. [Referințe: valoarea contabilă brută [member]]
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ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInLossAllo 
wanceAndExplanationOf 
ChangesInGrossCarryingA 
mountForFinancialInstru 
mentsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor ajustării 
pentru pierdere și explicarea modificărilor valorii contabile brute a 
instrumentelor financiare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfChangesInLossAllo 
wanceAndExplanationOf 
ChangesInGrossCarryingA 
mountForFinancialInstru 
mentsTable

table label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea modificărilor ajustării 
pentru pierdere și explicarea modificărilor valorii contabile brute a 
instrumentelor financiare [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reconcilierea modificărilor 
ajustării pentru pierdere și explicarea modificărilor valorii contabile 
brute a instrumentelor financiare.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfFinancialAssetsSubject 
ToOffsettingEnforceable 
MasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
mentsToIndividualLineI 
temsInStatementOfFinan 
cialPositionExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea activelor financiare care 
fac obiectul compensării, al unor contracte de compensare globală 
executorii sau al unor acorduri similare cu elementele-rând individuale 
din situația poziției financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B46

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea valorilor nete prezentate 
în situația poziției financiare pentru activele financiare care sunt 
compensate sau care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau al unui acord similar cu valorile de la elementele-rând 
individuale prezentate în situația poziției financiare. [Referințe: active 
financiare]
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ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfFinancialLiabilitiesSub 
jectToOffsettingEnforcea 
bleMasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
mentsToIndividualLineI 
temsInStatementOfFinan 
cialPositionExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea datoriilor financiare care 
fac obiectul compensării, al unor contracte de compensare globală 
executorii sau al unor acorduri similare cu elementele-rând individuale 
din situația poziției financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B46

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea valorilor nete prezentate 
în situația poziției financiare pentru datoriile financiare care sunt 
compensate sau care fac obiectul unui contract de compensare globală 
executoriu sau al unui acord similar cu valorile de la elementele-rând 
individuale prezentate în situația poziției financiare. [Referințe: datorii 
financiare]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfLiabilitiesArisingFrom 
FinancingActivitiesAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea datoriilor care decurg din 
activitățile de finanțare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfLiabilitiesArisingFrom 
FinancingActivitiesExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea datoriilor care decurg din 
activitățile de finanțare [text block]

Exemplu: IAS 7.44D

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea datoriilor care decurg din 
activitățile de finanțare. [Referințe: datorii care decurg din activitățile de 
finanțare]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfLiabilitiesArisingFrom 
FinancingActivitiesLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea datoriilor care decurg din 
activitățile de finanțare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfLiabilitiesArisingFrom 
FinancingActivitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea datoriilor care decurg din 
activitățile de finanțare [table]

Exemplu: IAS 7.44D

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind reconcilierea datoriilor care 
decurg din activitățile de finanțare.
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ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfSummarisedFinancia 
lInformationOfAssocia 
teAccountedForUsingEqui 
tyMethodToCarryingA 
mountOfInterestInAssocia 
teExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea informațiilor financiare 
rezumate ale entității asociate contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență cu valoarea contabilă a interesului deținut în entitatea 
asociată [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B14 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea informațiilor financiare 
rezumate ale unei entități asociate contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență cu valoarea contabilă a interesului deținut de entitatea 
raportoare în entitatea asociată. [Referințe: valoare contabilă [member]; 
entități asociate [member]]

ifrs-full DisclosureOfReconciliatio 
nOfSummarisedFinancia 
lInformationOfJointVen 
tureAccountedForUsingE 
quityMethodToCarryingA 
mountOfInterestInJoint 
VentureExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reconcilierea informațiilor financiare 
rezumate ale asocierii în participație contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență cu valoarea contabilă a interesului deținut în asocierea în 
participație [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B14 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea informațiilor financiare 
rezumate ale unei asocieri în participație contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență cu valoarea contabilă a interesului deținut de 
entitatea raportoare în asocierea în participație. [Referințe: valoare 
contabilă [member]; asocieri în participație [member]]

ifrs-full DisclosureOfRedemption 
ProhibitionTransferBet 
weenFinancialLiabilitiesAn 
dEquityExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind interdicția de răscumpărare, transfer 
între datorii financiare și capitaluri proprii [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRIC 2 - 
Prezentarea informațiilor

documentation Prezentarea informațiilor complete privind modificarea interdicției de 
răscumpărare ce duce la un transfer între datorii financiare și capitaluri 
proprii.

ifrs-full DisclosureOfRedesignated 
FinancialAssetsAndLiabili 
tiesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile financiare 
redesemnate [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfRedesignated 
FinancialAssetsAndLiabili 
tiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile financiare 
redesemnate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.29

documentation Prezentarea informațiilor privind activele financiare și datoriile 
financiare care au fost redesemnate cu ocazia trecerii la IFRS-uri. 
[Referințe: active financiare; datorii financiare; IFRS [member]]

ifrs-full DisclosureOfRedesignated 
FinancialAssetsAndLiabili 
tiesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile financiare 
redesemnate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfRedesignated 
FinancialAssetsAndLiabili 
tiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile financiare 
redesemnate [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.29

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind activele și datoriile financiare 
redesemnate.

ifrs-full DisclosureOfRedesignatio 
nOfFinancialAssetsAtDa 
teOfInitialApplicationO 
fIFRS17Abstract

label Prezentarea informațiilor privind redesemnarea activelor financiare la 
data aplicării inițiale a IFRS 17 [abstract]

ifrs-full DisclosureOfRedesignatio 
nOfFinancialAssetsAtDa 
teOfInitialApplicationO 
fIFRS17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind redesemnarea activelor financiare la 
data aplicării inițiale a IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32

documentation Prezentarea informațiilor privind redesemnarea activelor financiare la 
data aplicării inițiale a IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfRedesignatio 
nOfFinancialAssetsAtDa 
teOfInitialApplicationO 
fIFRS17LineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind redesemnarea activelor financiare la 
data aplicării inițiale a IFRS 17 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfRedesignatio 
nOfFinancialAssetsAtDa 
teOfInitialApplicationO 
fIFRS17Table

table label Prezentarea informațiilor privind redesemnarea activelor financiare la 
data aplicării inițiale a IFRS 17 [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind redesemnarea activelor 
financiare la data aplicării inițiale a IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfRegulatory 
DeferralAccountsExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind conturile de amânare aferente 
activităților reglementate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14 - 
Prezentarea informațiilor, prezentarea 
informațiilor: IFRS 14 - Prezentare

documentation Prezentarea informațiilor complete privind conturile de amânare 
aferente activităților reglementate.

ifrs-full DisclosureOfReimburse 
mentRightsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind drepturile de rambursare [abstract]

ifrs-full DisclosureOfReimburse 
mentRightsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind drepturile de rambursare [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind drepturile de rambursare legate de 
obligațiile privind beneficiul determinat. [Referințe: drepturile de 
rambursare legate de obligațiile privind beneficiul determinat, la valoarea 
justă]

ifrs-full DisclosureOfReimburse 
mentRightsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind drepturile de rambursare [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReimburse 
mentRightsTable

table label Prezentarea informațiilor privind drepturile de rambursare [table] Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind drepturile de rambursare.

ifrs-full DisclosureOfReinsuran 
ceExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind reasigurarea [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind reasigurarea.
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ifrs-full DisclosureOfRelatedPar 
tyExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 24 - 
Prezentarea informaților

documentation Prezentarea informațiilor complete privind părțile afiliate.

ifrs-full DisclosureOfRepurcha 
seAndReverseRepurcha 
seAgreementsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind acordurile de răscumpărare și 
acordurile reverse repo [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind acordurile de răscumpărare și 
acordurile reverse repo.

ifrs-full DisclosureOfResearchAnd 
DevelopmentExpenseEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare 
[text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare. 
[Referințe: cheltuieli de cercetare și dezvoltare]

ifrs-full DisclosureOfReservesAn 
dOtherEquityInterestExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor 
proprii [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 b

documentation Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor 
proprii. [Referințe: alte rezerve [member]]

ifrs-full DisclosureOfReservesWi 
thinEquityAbstract

label Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor 
proprii [abstract]

ifrs-full DisclosureOfReservesWi 
thinEquityLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor 
proprii [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfReservesWi 
thinEquityTable

table label Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor 
proprii [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 b

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind rezervele din cadrul 
capitalurilor proprii.

ifrs-full DisclosureOfRestrictedCa 
shAndCashEquivalentsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar 
supuse unei restricții [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar 
supuse unei restricții. [Referințe: numerarul și echivalentele de numerar 
supuse unei restricții]
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ifrs-full DisclosureOfRevenueEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor complete privind veniturile.

ifrs-full DisclosureOfRevenue 
FromContractsWithCusto 
mersExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile din contractele cu clienții 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15 - 
Prezentare, prezentarea informațiilor: 
IFRS 15 - Prezentarea informațiilor

documentation Prezentarea informațiilor complete privind veniturile din contractele cu 
clienții.

ifrs-full DisclosureOfRiskManage 
mentStrategyRelatedToH 
edgeAccountingAbstract

label Prezentarea informațiilor privind strategia de gestionare a riscului legată 
de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor [abstract]

ifrs-full DisclosureOfRiskManage 
mentStrategyRelatedToH 
edgeAccountingExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind strategia de gestionare a riscului legată 
de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.22A

documentation Prezentarea informațiilor privind strategia de gestionare a riscului legată 
de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor.

ifrs-full DisclosureOfRiskManage 
mentStrategyRelatedToH 
edgeAccountingLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind strategia de gestionare a riscului legată 
de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfRiskManage 
mentStrategyRelatedToH 
edgeAccountingTable

table label Prezentarea informațiilor privind strategia de gestionare a riscului legată 
de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.22A

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind strategia de gestionare a 
riscului legată de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor.

ifrs-full DisclosureOfSegmentsMa 
jorCustomersExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind clienții principali [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.34

documentation Prezentarea informațiilor privind clienții principali.
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ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisForActuarialAs 
sumptionsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate pentru 
ipotezele actuariale [abstract]

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisForActuarialAs 
sumptionsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate pentru 
ipotezele actuariale [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145

documentation Prezentarea informațiilor privind o analiză de sensibilitate pentru 
ipotezele actuariale semnificative utilizate pentru determinarea valorii 
actualizate a unei obligații privind beneficiul determinat. [Referințe: 
ipoteze actuariale [member]; obligație privind beneficiul determinat, la 
valoarea actualizată]

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisForActuarialAs 
sumptionsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate pentru 
ipotezele actuariale [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisForActuarialAs 
sumptionsTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate pentru 
ipotezele actuariale [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza de sensibilitate pentru 
ipotezele actuariale.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsAssetsAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, active 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsAssetsExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, active [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă a activelor la modificarea datelor de intrare neobservabile.
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ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsAssetsLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, active [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, active 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza de sensibilitate a 
evaluării la valoarea justă a activelor la modificarea datelor de intrare 
neobservabile.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsEntitysOw 
nEquityInstrumentsAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [abstract]

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsEntitysOw 
nEquityInstrumentsExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității 
la modificarea datelor de intrare neobservabile.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsEntitysOw 
nEquityInstrumentsLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsEntitysOw 
nEquityInstrumentsTable

table label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza de sensibilitate a 
evaluării la valoarea justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii 
ale entității la modificarea datelor de intrare neobservabile.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsLiabilitie 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, datorii 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsLiabilitiesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, datorii 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă a datoriilor la modificarea datelor de intrare neobservabile.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsLiabilitiesLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, datorii 
[line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOfFairValueMeasur 
ementToChangesInUnob 
servableInputsLiabilitiesT 
able

table label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate a evaluării la 
valoarea justă la modificarea datelor de intrare neobservabile, datorii 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza de sensibilitate a 
evaluării la valoarea justă a datoriilor la modificarea datelor de intrare 
neobservabile.
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ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisOtherThanSpecifie 
dInParagraph128aOfIFR 
S17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate, alta decât cea 
menționată la punctul 128(a) din IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.129

documentation Prezentarea informațiilor privind o altă analiză de sensibilitate decât 
analiza menționată la punctul 128(a) din IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisToChangesInRiskEx 
posuresThatAriseFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17Abstract

label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate la modificările 
variabilelor de risc care decurg din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17 [abstract]

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisToChangesInRiskEx 
posuresThatAriseFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate la modificările 
variabilelor de risc care decurg din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate la modificările 
variabilelor de risc care decurg din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisToChangesInRiskEx 
posuresThatAriseFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17LineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate la modificările 
variabilelor de risc care decurg din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17 [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfSensitivityA 
nalysisToChangesInRiskEx 
posuresThatAriseFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17Table

table label Prezentarea informațiilor privind analiza de sensibilitate la modificările 
variabilelor de risc care decurg din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17 [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind analiza de sensibilitate la 
modificările variabilelor de risc care decurg din contractele care intră sub 
incidența IFRS 17.
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ifrs-full DisclosureOfSensitivity 
ToInsuranceRiskExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind sensibilitatea la riscul de asigurare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 c (i)

documentation Prezentarea informațiilor privind sensibilitatea entității la riscul de 
asigurare.

ifrs-full DisclosureOfServiceCon 
cessionArrangementsAb 
stract

label Prezentarea informațiilor detaliate privind acordurile de concesiune a 
serviciilor [abstract]

ifrs-full DisclosureOfServiceCon 
cessionArrangementsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind acordurile de concesiune a serviciilor 
[text block]

Prezentarea informațiilor: SIC 29 - 
Consens

documentation Prezentarea informațiilor complete privind acordurile de concesiune a 
serviciilor.

ifrs-full DisclosureOfServiceCon 
cessionArrangementsLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor detaliate privind acordurile de concesiune a 
serviciilor [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfServiceCon 
cessionArrangement 
sTable

table label Prezentarea informațiilor detaliate privind acordurile de concesiune a 
serviciilor [table]

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6

documentation Tabel de prezentare a informațiilor detaliate privind acordurile de 
concesiune a serviciilor.

ifrs-full DisclosureOfSharebased 
PaymentArrangementsEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind angajamentele de plată pe bază de 
acțiuni [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.44

documentation Prezentarea informațiilor complete privind angajamentele de plată pe 
bază de acțiuni.

ifrs-full DisclosureOfShareCapital 
ReservesAndOtherEqui 
tyInterestExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind capitalul social, rezervele și alte 
participații în capitalurile proprii [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.79

documentation Prezentarea informațiilor complete privind capitalul social, rezervele și 
alte participații în capitalurile proprii.
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ifrs-full DisclosureOfSignificantAd 
justmentsToValuationOb 
tainedExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind ajustările semnificative ale evaluării 
obținute [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 40.77

documentation Prezentarea informațiilor privind reconcilierea între evaluarea obținută 
pentru investiția imobiliară și evaluarea ajustată inclusă în situațiile 
financiare, inclusiv valoarea agregată a oricăror obligații recunoscute ale 
contractului de leasing care au fost readăugate și orice alte ajustări 
semnificative. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
terestRateBenchmarksTo 
WhichEntitysHedgingRela 
tionshipsAreExposedExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind indicii de referință semnificativi ai ratei 
dobânzii la care sunt expuse relațiile de acoperire împotriva riscurilor ale 
entității [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24H 
a

documentation Prezentarea informațiilor privind indicii de referință semnificativi ai ratei 
dobânzii la care sunt expuse relațiile de acoperire împotriva riscurilor ale 
entității.

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
vestmentsInAssociatesAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
vestmentsInAssociatesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
ddocumentation Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate. [Referințe: entități 

asociate [member]]

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
vestmentsInAssociatesLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
vestmentsInAssociatesT 
able

table label Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate [table] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
ddocumentation Tabel de prezentare a informațiilor privind entitățile asociate.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/551  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
vestmentsInSubsidiarie 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor privind filialele [abstract]

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
vestmentsInSubsidiariesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind filialele [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
a

documentation Prezentarea informațiilor privind filialele. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
vestmentsInSubsidiariesLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind filialele [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfSignificantIn 
vestmentsInSubsidiariesT 
able

table label Prezentarea informațiilor privind filialele [table] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
a

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind filialele.

ifrs-full DisclosureOfSignificant 
JudgementsAndAssump 
tionsMadeInRelationToIn 
terestsInOtherEntitiesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind raționamentele și ipotezele 
semnificative formulate în legătură cu interesele deținute în alte entități 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.7

documentation Prezentarea informațiilor privind raționamentele și ipotezele 
semnificative formulate în legătură cu interesele deținute în alte entități.

ifrs-full DisclosureOfSignificant 
JudgementsAndChangesIn 
JudgementsMadeInAp 
plyingIFRS17Explanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind raționamentele semnificative și 
modificările raționamentelor utilizate la aplicarea IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117

documentation Prezentarea informațiilor privind raționamentele semnificative și 
modificările raționamentelor utilizate la aplicarea IFRS 17. În mod 
specific, o entitate trebuie să prezinte datele de intrare, ipotezele și 
tehnicile de estimare utilizate.

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementO 
fAssetsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a activelor 
[abstract]
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ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementO 
fAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a activelor [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Prezentarea informațiilor privind datele de intrare semnificative pentru 
care nu sunt disponibile date de pe piață și care sunt elaborate pe baza 
celor mai bune informații disponibile privind ipotezele pe care le-ar 
utiliza participanții pe piață atunci când evaluează valoarea justă a 
activelor.

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementO 
fAssetsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a activelor [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementO 
fAssetsTable

table label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a activelor 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datele de intrare 
neobservabile semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a 
activelor.

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementOfE 
quityAbstract

label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a capitalurilor 
proprii [abstract]

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementOfE 
quityExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a capitalurilor 
proprii [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Prezentarea informațiilor privind datele de intrare semnificative pentru 
care nu sunt disponibile date de pe piață și care sunt elaborate pe baza 
celor mai bune informații disponibile privind ipotezele pe care le-ar 
utiliza participanții pe piață atunci când evaluează valoarea justă a 
propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]
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ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementOfE 
quityLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a capitalurilor 
proprii [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementOfE 
quityTable

table label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a capitalurilor 
proprii [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datele de intrare 
neobservabile semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a 
capitalurilor proprii.

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementO 
fLiabilitiesAbstract

label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a datoriilor 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementO 
fLiabilitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a datoriilor [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Prezentarea informațiilor privind datele de intrare semnificative pentru 
care nu sunt disponibile date de pe piață și care sunt elaborate pe baza 
celor mai bune informații disponibile privind ipotezele pe care le-ar 
utiliza participanții pe piață atunci când evaluează valoarea justă a 
datoriilor.

ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementO 
fLiabilitiesLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a datoriilor [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfSignificantU 
nobservableInputsUsedIn 
FairValueMeasurementO 
fLiabilitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind datele de intrare neobservabile 
semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a datoriilor 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind datele de intrare 
neobservabile semnificative utilizate pentru evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor.

ifrs-full DisclosureOfSubordinate 
dLiabilitiesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile subordonate [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile subordonate. [Referințe: 
datorii subordonate]

ifrs-full DisclosureOfSummaryOf 
SignificantAccountingPoli 
ciesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind politicile contabile semnificative [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.117 - 
Data de expirare 1.1.2023

documentation Prezentarea informațiilor complete privind politicile contabile 
semnificative aplicate de entitate.

ifrs-full DisclosureOfTaxReceiva 
blesAndPayablesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind creanțele și datoriile fiscale [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind creanțele și datoriile fiscale.

ifrs-full DisclosureOfTemporary 
DifferenceUnusedTaxLos 
sesAndUnusedTaxCredit 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor privind diferența temporară, pierderile fiscale 
neutilizate și creditele fiscale neutilizate [abstract]

ifrs-full DisclosureOfTemporary 
DifferenceUnusedTaxLos 
sesAndUnusedTaxCredit 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind diferența temporară, pierderile fiscale 
neutilizate și creditele fiscale neutilizate [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g

documentation Prezentarea informațiilor privind tipurile de diferențe temporare, de 
pierderi fiscale neutilizate și de credite fiscale neutilizate. [Referințe: 
credite fiscale neutilizate [member]; pierderi fiscale neutilizate 
[member]; diferențe temporare [member]]
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ifrs-full DisclosureOfTemporary 
DifferenceUnusedTaxLos 
sesAndUnusedTaxCredit 
sLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind diferența temporară, pierderile fiscale 
neutilizate și creditele fiscale neutilizate [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfTemporary 
DifferenceUnusedTaxLos 
sesAndUnusedTaxCredit 
sTable

table label Prezentarea informațiilor privind diferența temporară, pierderile fiscale 
neutilizate și creditele fiscale neutilizate [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind diferențele temporare, 
pierderile fiscale neutilizate și creditele fiscale neutilizate.

ifrs-full DisclosureOfTermsAnd 
ConditionsOfSharebased 
PaymentArrangementAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile angajamentului 
de plată pe bază de acțiuni [abstract]

ifrs-full DisclosureOfTermsAnd 
ConditionsOfSharebased 
PaymentArrangementEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile angajamentului 
de plată pe bază de acțiuni [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45

documentation Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile generale ale 
angajamentelor de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: angajamente de 
plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full DisclosureOfTermsAnd 
ConditionsOfSharebased 
PaymentArrangementLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile angajamentului 
de plată pe bază de acțiuni [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfTermsAnd 
ConditionsOfSharebased 
PaymentArrangementTa 
ble

table label Prezentarea informațiilor privind termenele și condițiile angajamentului 
de plată pe bază de acțiuni [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind termenele și condițiile 
angajamentelor de plată pe bază de acțiuni.
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ifrs-full DisclosureOfTradeAndO 
therPayablesExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind datoriile comerciale și alte datorii [text 
block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind datoriile comerciale și alte datorii. 
[Referințe: datorii comerciale și alte datorii]

ifrs-full DisclosureOfTradeAndO 
therReceivablesExplana 
tory

text block label Prezentarea informațiilor privind creanțele comerciale și alte creanțe 
[text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind creanțele comerciale și alte creanțe. 
[Referințe: creanțe comerciale și alte creanțe]

ifrs-full DisclosureOfTradingInco 
meExpenseExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind veniturile din tranzacționare 
(cheltuielile cu tranzacționarea) [text block]

Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind veniturile din tranzacționare 
(cheltuielile cu tranzacționarea). [Referințe: venituri din tranzacționare 
(cheltuieli cu tranzacționarea)]

ifrs-full DisclosureOfTransaction 
PriceAllocatedToRemai 
ningPerformanceObliga 
tionsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind prețul tranzacției alocat obligațiilor de 
executare rămase [abstract]

ifrs-full DisclosureOfTransaction 
PriceAllocatedToRemai 
ningPerformanceObliga 
tionsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind prețul tranzacției alocat obligațiilor de 
executare rămase [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.120 
b (i)

documentation Prezentarea informațiilor privind prețul tranzacției alocat obligațiilor de 
executare rămase în contractele cu clienții.

ifrs-full DisclosureOfTransaction 
PriceAllocatedToRemai 
ningPerformanceObliga 
tionsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind prețul tranzacției alocat obligațiilor de 
executare rămase [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfTransaction 
PriceAllocatedToRemai 
ningPerformanceObliga 
tionsTable

table label Prezentarea informațiilor privind prețul tranzacției alocat obligațiilor de 
executare rămase [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.120 
b (i)

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind prețul tranzacției alocat 
obligațiilor de executare rămase în contractele cu clienții.

ifrs-full DisclosureOfTransactions 
BetweenRelatedPartiesAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile dintre părți afiliate 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfTransactions 
BetweenRelatedPartiesEx 
planatory

text block label Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile dintre părți afiliate [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18

documentation Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile dintre entitate și părțile 
afiliate acesteia. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full DisclosureOfTransactions 
BetweenRelatedPartiesLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile dintre părți afiliate [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfTransactions 
BetweenRelatedPartiesT 
able

table label Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile dintre părți afiliate [table] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind tranzacțiile dintre părți 
afiliate.

ifrs-full DisclosureOfTransactions 
RecognisedSeparatelyFro 
mAcquisitionOfAssetsAn 
dAssumptionOfLiabilitie 
sInBusinessCombinatio 
nAbstract

label Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile recunoscute separat de 
achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de 
întreprinderi [abstract]
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ifrs-full DisclosureOfTransactions 
RecognisedSeparatelyFro 
mAcquisitionOfAssetsAn 
dAssumptionOfLiabilitie 
sInBusinessCombinatio 
nExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile recunoscute separat de 
achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de 
întreprinderi [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l

documentation Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile recunoscute separat de 
achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de 
întreprinderi [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full DisclosureOfTransactions 
RecognisedSeparatelyFro 
mAcquisitionOfAssetsAn 
dAssumptionOfLiabilitie 
sInBusinessCombinationLi 
neItems

line items label Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile recunoscute separat de 
achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de 
întreprinderi [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfTransactions 
RecognisedSeparatelyFro 
mAcquisitionOfAssetsAn 
dAssumptionOfLiabilitie 
sInBusinessCombination 
Table

table label Prezentarea informațiilor privind tranzacțiile recunoscute separat de 
achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de 
întreprinderi [table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind tranzacțiile recunoscute 
separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul 
combinărilor de întreprinderi.

ifrs-full DisclosureOfTransfersOfFi 
nancialAssetsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind transferurile de active financiare [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7 - 
Transferuri de active financiare

documentation Prezentarea informațiilor privind transferurile de active financiare. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full DisclosureOfTreasuryShar 
esExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind acțiunile de trezorerie [text block] Practică comună: IAS 1.10 e

documentation Prezentarea informațiilor privind acțiunile de trezorerie. [Referințe: 
acțiuni de trezorerie]
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ifrs-full DisclosureOfTypesOfInsur 
anceContractsAbstract

label Prezentarea informațiilor privind tipurile de contracte de asigurare 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfTypesOfInsur 
anceContractsExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind tipurile de contracte de asigurare [text 
block]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Prezentarea informațiilor privind tipurile de contracte de asigurare. 
[Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full DisclosureOfTypesOfInsur 
anceContractsLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind tipurile de contracte de asigurare [line 
items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfTypesOfInsur 
anceContractsTable

table label Prezentarea informațiilor privind tipurile de contracte de asigurare 
[table]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind tipurile de contracte de 
asigurare.

ifrs-full DisclosureOfUnconsolida 
tedStructuredEntitiesAb 
stract

label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
[abstract]

ifrs-full DisclosureOfUnconsolida 
tedStructuredEntitiesExpla 
natory

text block label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
[text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 e

documentation Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate. 
[Referințe: entități structurate neconsolidate [member]]

ifrs-full DisclosureOfUnconsolida 
tedStructuredEntitiesLineI 
tems

line items label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
[line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.
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ifrs-full DisclosureOfUnconsolida 
tedStructuredEntitiesTable

table label Prezentarea informațiilor privind entitățile structurate neconsolidate 
[table]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 e

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind entitățile structurate 
neconsolidate.

ifrs-full DisclosureOfVoluntary 
ChangeInAccountingPoli 
cyAbstract

label Prezentarea informațiilor privind modificarea voluntară a politicii 
contabile [abstract]

ifrs-full DisclosureOfVoluntary 
ChangeInAccountingPoli 
cyLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind modificarea voluntară a politicii 
contabile [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfVoluntary 
ChangeInAccountingPoli 
cyTable

table label Prezentarea informațiilor privind modificarea voluntară a politicii 
contabile [table]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.29

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind modificarea voluntară a 
politicii contabile.

ifrs-full DisclosureOfYieldCurveU 
sedToDiscountCashFlows 
ThatDoNotVaryBasedOn 
ReturnsOnUnderlyingItem 
sAbstract

label Prezentarea informațiilor privind curba randamentului utilizată pentru 
actualizarea fluxurilor de trezorerie care nu variază în funcție de 
rentabilitatea elementelor suport [abstract]

ifrs-full DisclosureOfYieldCurveU 
sedToDiscountCashFlows 
ThatDoNotVaryBasedOn 
ReturnsOnUnderlyingItem 
sExplanatory

text block label Prezentarea informațiilor privind curba randamentului utilizată pentru 
actualizarea fluxurilor de trezorerie care nu variază în funcție de 
rentabilitatea elementelor suport [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.120

documentation Prezentarea informațiilor privind curba randamentului utilizată pentru 
actualizarea fluxurilor de trezorerie care nu variază în funcție de 
rentabilitatea elementelor suport, în aplicarea punctului 36 din IFRS 17.
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ifrs-full DisclosureOfYieldCurveU 
sedToDiscountCashFlows 
ThatDoNotVaryBasedOn 
ReturnsOnUnderlyingItem 
sLineItems

line items label Prezentarea informațiilor privind curba randamentului utilizată pentru 
actualizarea fluxurilor de trezorerie care nu variază în funcție de 
rentabilitatea elementelor suport [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full DisclosureOfYieldCurveU 
sedToDiscountCashFlows 
ThatDoNotVaryBasedOn 
ReturnsOnUnderlyingItem 
sTable

table label Prezentarea informațiilor privind curba randamentului utilizată pentru 
actualizarea fluxurilor de trezorerie care nu variază în funcție de 
rentabilitatea elementelor suport [table]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.120

documentation Table de prezentare a informațiilor privind curba randamentului 
utilizată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie care nu variază în 
funcție de rentabilitatea elementelor suport.

ifrs-full DisclosuresAboutOver 
layApproachAbstract

label Prezentarea de informații privind abordarea stratificată [abstract]

ifrs-full DisclosuresAboutTempor 
aryExemptionFromIFR 
S9Abstract

label Prezentarea informațiilor cu privire la scutirea temporară de la IFRS 9 
[abstract]

ifrs-full DisclosureThatRelatedPar 
tyTransactionsWereMa 
deOnTermsEquivalentTo 
ThoseThatPrevailInArm 
sLengthTransactions

text label Prezentarea de informații privind faptul că tranzacțiile cu părțile afiliate 
au fost realizate în termeni echivalenți celor care predomină în 
tranzacțiile desfășurate în condiții obiective.

Prezentarea informațiilor: IAS 24.23

documentation Prezentarea de informații privind faptul că tranzacțiile cu părțile afiliate 
au fost realizate în termeni echivalenți celor care predomină în 
tranzacțiile desfășurate în condiții obiective, prezentare efectuată numai 
dacă asemenea termeni pot fi demonstrați.

ifrs-full DisclosureWhetherLoan 
sPayableInDefaultRemedie 
dOrTermsOfLoansPayable 
RenegotiatedBeforeAuthor 
isationForIssueOfFinan 
cialStatements

text label Explicații privind măsura în care obligația neîndeplinită a fost remediată 
sau dacă au fost renegociați termenii împrumuturilor de plată, înainte să 
fie aprobată publicarea situațiilor financiare.

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.18 c

documentation Se explică dacă neîndeplinirea unei obligații aferente împrumuturilor de 
plată a fost remediată sau dacă au fost renegociați termenii 
împrumuturilor de plată, înainte să fie aprobată publicarea situațiilor 
financiare.
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ifrs-full DiscontinuedOperations 
Member

member label Activități întrerupte [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 5 - 
Prezentare și descriere

documentation Acest membru reprezintă o componentă a unei entități care a fost fie 
cedată, fie clasificată drept deținută în vederea vânzării și care: (a) 
reprezintă un segment major de activitate distinct sau o zonă geografică 
de operațiuni; (b) este parte a unui plan unic coordonat de cedare a unui 
segment major de activitate distinct sau a unei arii geografice de 
operațiuni sau (c) este o filială dobândită exclusiv cu intenția de a fi 
revândută. O componentă a unei entități constă în operațiuni și fluxuri 
de trezorerie care pot fi în mod clar diferențiate, din punct de vedere 
operațional și din considerente de raportare financiară, de restul entității. 
[Referințe: filiale [member]]

ifrs-full DiscountedCashFlowMem 
ber

member label Flux de trezorerie actualizat [member] Exemplu: IFRS 13.B11 a, exemplu: 
IFRS 13.IE63

documentation Acest membru reprezintă o tehnică de evaluare specifică compatibilă cu 
abordarea bazată pe venit, care constă în analizarea viitoarelor fluxuri de 
trezorerie prin aplicarea tehnicilor valorii actualizate și a datelor de 
intrare (de exemplu costul mediu ponderat al capitalului, rata de creștere 
a veniturilor pe termen lung, rata rentabilității comerciale înainte de 
impozitare pe termen lung, reducerea din cauza lipsei de vandabilitate, 
prima de control). [Referințe: abordarea bazată pe venit [member]; 
media ponderată [member]]

ifrs-full DiscountedUnguarantee 
dResidualValueOfAssets 
SubjectToFinanceLease

X instant, debit label Valoarea reziduală negarantată actualizată a activelor care fac obiectul 
unui contract de leasing financiar

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.94

documentation Cuantumul valorii reziduale negarantate actualizate a activelor care fac 
obiectul unui contract de leasing financiar. Valoarea reziduală 
negarantată reprezintă partea din valoarea reziduală a activului suport a 
cărei valorificare de către un locator nu este sigură sau este garantată 
numai de o parte afiliată locatorului. Leasingul financiar este operațiunea 
de leasing care transferă în mare măsură toate riscurile și beneficiile 
aferente dreptului de proprietate asupra unui activ suport.
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ifrs-full DiscountRateMeasuremen 
tInputMember

member label Rata de actualizare, dată de intrare pentru evaluare [member] Practică comună: IFRS 13.93 d

documentation Acest membru reprezintă o rată de actualizare utilizată ca dată de intrare 
pentru evaluare în cadrul tehnicilor de evaluare care se bazează pe 
calcularea unei valori actualizate.

ifrs-full DiscountRateUsedInCur 
rentMeasurementOfFairVa 
lueLessCostsOfDisposal

X.XX instant label Rata de actualizare utilizată în evaluarea actuală a valorii juste minus 
costurile asociate cedării

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 f 
(iii)

documentation Rata de actualizare utilizată în evaluarea actuală a valorii juste minus 
costurile asociate cedării.

ifrs-full DiscountRateUsedInPre 
viousMeasurementOfFair 
ValueLessCostsOfDisposal

X.XX instant label Rata de actualizare utilizată în evaluarea anterioară a valorii juste minus 
costurile asociate cedării

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 f 
(iii)

documentation Rata de actualizare utilizată în evaluarea anterioară a valorii juste minus 
costurile asociate cedării.

ifrs-full DiscountRateUsedToRe 
flectTimeValueOfMoneyR 
egulatoryDeferralAccount 
Balances

X.XX instant label Rata de actualizare utilizată pentru a reflecta valoarea-timp a banilor, 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.33 
b

documentation Rata de actualizare utilizată pentru a reflecta valoarea-timp a banilor 
care se aplică soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate. [Referințe: soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [member]]

ifrs-full DiscussionOfImpactThatI 
nitialApplicationOfIFRSI 
sExpectedToHaveOnFinan 
cialStatements

text label Discuția privind impactul pe care se estimează că aplicarea inițială a 
noului IFRS îl va avea asupra situațiilor financiare

Exemplu: IAS 8.31 e (i)

documentation Discuția privind impactul pe care se estimează că aplicarea inițială a unui 
nou IFRS îl va avea asupra situațiilor financiare.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/564 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DisposalGroupsClassifie 
dAsHeldForSaleMember

member label Grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5 - 
Prezentare și descriere, practică 
comună: IFRS 5.38

documentation Acest membru reprezintă grupurile de active care urmează a fi cedate 
prin vânzare în mod solidar într-o singură tranzacție și datoriile direct 
legate de aceste active care urmează a fi transferate în tranzacție.

ifrs-full DisposalOfMajorSubsidiar 
yMember

member label Cedarea unei filiale importante [member] Exemplu: IAS 10.22 a

documentation Acest membru reprezintă cedarea unei filiale importante. [Referințe: 
filiale [member]]

ifrs-full DisposalsAndRetirement 
sIntangibleAssetsAnd 
Goodwill

(X) duration, credit label Cedări și retrageri, imobilizări necorporale și fond comercial Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare 
a cedărilor și a retragerilor. [Referințe: imobilizări necorporale și fond 
comercial]

negatedTotalLa-
bel

Total cedări și retrageri, imobilizări necorporale și fond comercial

ifrs-full DisposalsAndRetirement 
sIntangibleAssetsAnd 
GoodwillAbstract

label Cedări și retrageri, imobilizări necorporale și fond comercial [abstract]

ifrs-full DisposalsAndRetirement 
sIntangibleAssetsOther 
ThanGoodwill

(X) duration, credit label Cedări și retrageri, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca 
urmare a cedărilor și a retragerilor. [Referințe: imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial]

negatedTotalLa-
bel

Total cedări și retrageri, imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial

ifrs-full DisposalsAndRetirement 
sIntangibleAssetsOther 
ThanGoodwillAbstract

label Cedări și retrageri, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial 
[abstract]
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ifrs-full DisposalsAndRetirement 
sPropertyPlantAndEquip 
ment

(X) duration, credit label Cedări și retrageri, imobilizări corporale Practică comună: IAS 16.73 e

documentation Reducerea imobilizărilor corporale ca urmare a cedărilor și a 
retragerilor. [Referințe: imobilizări corporale]

negatedTotalLa-
bel

Total cedări și retrageri, imobilizări corporale

ifrs-full DisposalsAndRetirement 
sPropertyPlantAndEquip 
mentAbstract

label Cedări și retrageri, imobilizări corporale [abstract]

ifrs-full DisposalsBiologicalAssets (X) duration, credit label Cedări, active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 c

documentation Reducerea activelor biologice ca urmare a cedărilor. [Referințe: active 
biologice]

negatedLabel Cedări, active biologice

ifrs-full DisposalsIntangibleAsset 
sAndGoodwill

(X) duration, credit label Cedări, imobilizări necorporale și fond comercial Practică comună: IAS 38.118 e (ii)

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare 
a cedărilor. [Referințe: imobilizări necorporale și fond comercial]

negatedLabel Cedări, imobilizări necorporale și fond comercial

ifrs-full DisposalsIntangibleAsset 
sOtherThanGoodwill

(X) duration, credit label Cedări, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (ii)

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca 
urmare a cedărilor. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial]

negatedLabel Cedări, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial
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ifrs-full DisposalsInvestmentProp 
erty

(X) duration, credit label Cedări, investiții imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(iii)

documentation Reducerea investițiilor imobiliare ca urmare a cedărilor. [Referințe: 
investiții imobiliare]

negatedLabel Cedări, investiții imobiliare

ifrs-full DisposalsPropertyPlantAn 
dEquipment

(X) duration, credit label Cedări, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(ii)

documentation Reducerea imobilizărilor corporale ca urmare a cedărilor. [Referințe: 
imobilizări corporale]

negatedLabel Cedări, imobilizări corporale

ifrs-full DistributionAndAdminis 
trativeExpense

X duration, debit label Cheltuieli cu distribuția și cheltuieli administrative Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor legate de costurile de distribuție și de activitățile 
administrative. [Referințe: cheltuieli administrative; costuri de 
distribuție]

ifrs-full DistributionCosts (X) duration, debit label Costuri de distribuție Exemplu: IAS 1.103, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.99

documentation Cuantumul costurilor legate de distribuția de bunuri și servicii.

negatedLabel Costuri de distribuție

ifrs-full DividendPayables X instant, credit label Dividende de plătit Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul dividendelor pe care societatea le-a declarat, dar pe care nu 
le-a plătit încă.
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ifrs-full DividendsClassifiedAsEx 
pense

X duration, debit label Dividende clasificate drept cheltuieli Exemplu: IAS 32.40

documentation Cuantumul dividendelor clasificate drept cheltuieli.

ifrs-full DividendsPaid (X) duration, debit label Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietari Prezentarea informațiilor: IAS 1.107

documentation Cuantumul dividendelor recunoscute ca distribuiri către proprietari.

negatedLabel Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietari

ifrs-full DividendsPaidClassifiedAs 
FinancingActivities

(X) duration, credit label Dividende plătite, clasificate drept activități de finanțare Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Ieșirile de numerar pentru dividendele plătite de entitate, clasificate drept 
activități de finanțare.

negatedTerseLa-
bel

Dividende plătite

ifrs-full DividendsPaidClassifiedA 
sOperatingActivities

(X) duration, credit label Dividende plătite, clasificate drept activități de exploatare Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Ieșirile de numerar pentru dividendele plătite de entitate, clasificate drept 
activități de exploatare.

negatedTerseLa-
bel

Dividende plătite

ifrs-full DividendsPaidOrdinary 
Shares

X duration, debit label Dividende plătite, acțiuni ordinare Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
f

documentation Cuantumul dividendelor plătite de entitate pentru acțiunile ordinare. 
[Referințe: acțiuni ordinare [member]]

ifrs-full DividendsPaidOrdinary 
SharesPerShare

X.XX duration label Dividende plătite, acțiuni ordinare, pe acțiune Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
f

documentation Cuantumul dividendelor plătite pe acțiune în cazul acțiunilor ordinare.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/568 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full DividendsPaidOtherShares X duration, debit label Dividende plătite, alte acțiuni Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
f

documentation Cuantumul dividendelor plătite de entitate pentru acțiuni, altele decât 
acțiunile ordinare. [Referințe: acțiuni ordinare [member]]

ifrs-full DividendsPaidOtherShare 
sPerShare

X.XX duration label Dividende plătite, alte acțiuni, pe acțiune Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
f

documentation Cuantumul dividendelor plătite pe acțiune în cazul altor acțiuni.

ifrs-full DividendsPaidToEquity 
HoldersOfParentClassifie 
dAsFinancingActivities

X duration, credit label Dividende plătite acționarilor societății-mamă clasificate drept activități 
de finanțare

Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru dividendele plătite acționarilor societății- 
mamă clasificate drept activități de finanțare.

ifrs-full DividendsPaidToNoncon 
trollingInterests

X duration, credit label Dividende plătite către interesele care nu controlează Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B10 
a

documentation Cuantumul dividendelor plătite către interesele care nu controlează. 
[Referințe: interese care nu controlează]

ifrs-full DividendsPaidToNoncon 
trollingInterestsClassifie 
dAsFinancingActivities

X duration, credit label Dividende plătite către interesele care nu controlează, clasificate drept 
activități de finanțare

Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru dividendele plătite către interesele care nu 
controlează, clasificate drept activități de finanțare. [Referințe: interese 
care nu controlează; dividende plătite către interesele care nu 
controlează]

ifrs-full DividendsPayable X instant, credit label Dividende de plătit, distribuiri de active nemonetare Prezentarea informațiilor: IFRIC 17.16 
a

documentation Cuantumul dividendelor de plătit prin distribuirea de active nemonetare 
către proprietari.
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ifrs-full DividendsProposedOrDe 
claredBeforeFinancialState 
mentsAuthorisedForIssue 
ButNotRecognisedAsDis 
tributionToOwners

X duration label Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării 
situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari

Prezentarea informațiilor: IAS 10.13, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.137 a

documentation Cuantumul dividendelor propuse sau declarate după finalul perioadei de 
raportare, dar înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare. 
Astfel de dividende nu sunt recunoscute ca datorie la finalul perioadei de 
raportare deoarece nu există nicio obligație în acel moment.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full DividendsProposedOrDe 
claredBeforeFinancialState 
mentsAuthorisedForIssue 
ButNotRecognisedAsDis 
tributionToOwnersPer 
Share

X.XX duration label Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării 
situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari, 
pe acțiune

Prezentarea informațiilor: IAS 1.137 a

documentation Cuantumul, pe acțiune, al dividendelor propuse sau declarate înainte de 
autorizarea publicării situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca 
distribuire către proprietari.

ifrs-full DividendsReceived X duration, debit label Dividende încasate Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B12 
a

documentation Cuantumul dividendelor încasate.

ifrs-full DividendsReceivedClassi 
fiedAsInvestingActivities

X duration, debit label Dividende încasate clasificate drept activități de investiție Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Intrările de numerar provenite din dividendele încasate clasificate drept 
activități de investiție. [Referințe: dividende încasate]

terseLabel Dividende încasate

ifrs-full DividendsReceivedClassi 
fiedAsOperatingActivities

X duration, debit label Dividende încasate clasificate drept activități de exploatare Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Intrările de numerar provenite din dividendele încasate clasificate drept 
activități de exploatare. [Referințe: dividende încasate]

terseLabel Dividende încasate

ifrs-full DividendsReceivedFro 
mAssociatesClassifiedAsIn 
vestingActivities

X duration, debit label Dividende încasate de la entitățile asociate clasificate drept activități de 
investiție

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar provenite din dividendele încasate de la entitățile 
asociate clasificate drept activități de investiție. [Referințe: entități 
asociate [member]; dividende încasate]
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ifrs-full DividendsReceivedFromIn 
vestmentsAccountedForU 
singEquityMethodClassifie 
dAsInvestingActivities

X duration, debit label Dividende încasate din investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență, clasificate drept activități de investiție

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar provenite din dividendele încasate din investiții 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență, clasificate drept 
activități de investiție. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență; dividende încasate]

ifrs-full DividendsReceivedFrom 
JointVenturesClassifiedA 
sInvestingActivities

X duration, debit label Dividende încasate de la asocierile în participație clasificate drept 
activități de investiție

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar provenite din dividendele încasate de la asocierile în 
participație clasificate drept activități de investiție. [Referințe: asocieri în 
participație [member]; dividende încasate]

ifrs-full DividendsRecognisedAs 
DistributionsToNoncon 
trollingInterests

X duration, debit label Dividende recunoscute ca distribuiri către interesele care nu controlează Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Cuantumul dividendelor recunoscute ca distribuiri către interesele care 
nu controlează. [Referințe: interese care nu controlează]

ifrs-full DividendsRecognisedAs 
DistributionsToOwnersOf 
Parent

X duration, debit label Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietarii societății-mamă Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Cuantumul dividendelor recunoscute ca distribuiri către proprietarii 
societății-mamă. [Referințe: societate-mamă [member]]

ifrs-full DividendsRecognisedAs 
DistributionsToOwnersOf 
ParentRelatingToCurrent 
Year

X duration, debit label Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietarii societății-mamă 
aferente anului curent

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Cuantumul dividendelor aferente anului curent recunoscute ca 
distribuiri către proprietarii societății-mamă. [Referințe: societate-mamă 
[member]]
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ifrs-full DividendsRecognisedAs 
DistributionsToOwnersOf 
ParentRelatingToPrior 
Years

X duration, debit label Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietarii societății-mamă 
aferente anilor anteriori

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Cuantumul dividendelor aferente anilor anteriori recunoscute ca 
distribuiri către proprietarii societății-mamă. [Referințe: societate-mamă 
[member]]

ifrs-full DividendsRecognisedAs 
DistributionsToOwnersPer 
Share

X.XX duration label Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietari, pe acțiune Prezentarea informațiilor: IAS 1.107

documentation Cuantumul, pe acțiune, al dividendelor recunoscute ca distribuiri către 
proprietari.

ifrs-full DividendsRecognisedFor 
InvestmentsInEquityInstru 
mentsDesignatedAsMea 
suredAtFairValueThrough 
OtherComprehensiveInco 
meDerecognisedDuring 
Period

X duration, credit label Dividende recunoscute pentru investiții în instrumente de capitaluri 
proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global, derecunoscute în cursul perioadei

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
d

documentation Cuantumul dividendelor legate de investiții în instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global, derecunoscute în cursul perioadei de 
raportare. [Referințe: investiții în instrumente de capitaluri proprii 
desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 
[member]]

ifrs-full DividendsRecognisedFor 
InvestmentsInEquityInstru 
mentsDesignatedAsMea 
suredAtFairValueThrough 
OtherComprehensiveInco 
meHeldAtEndOfRepor 
tingPeriod

X duration, credit label Dividende recunoscute pentru investiții în instrumente de capitaluri 
proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global, deținute la finalul perioadei de raportare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
d

documentation Cuantumul dividendelor legate de investiții în instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global, deținute la finalul perioadei de 
raportare. [Referințe: investiții în instrumente de capitaluri proprii 
desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 
[member]]
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ifrs-full DomicileOfEntity text label Adresa entității Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 a

documentation Țara în care își are sediul social entitatea. [Referințe: țara sediului social 
[member]]

ifrs-full DonationsAndSubsidiesEx 
pense

X duration, debit label Cheltuieli cu donațiile și subsidiile Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din donații și subsidii.

ifrs-full EarningsLossPerInstru 
mentParticipatingEquityIn 
strumentsOtherThanOrdi 
narySharesAbstract

label Rezultatul (pierderea) pe instrument, instrumente de capitaluri proprii 
participative, altele decât acțiunile ordinare [abstract]

ifrs-full EarningsPerShareAbstract label Rezultatul pe acțiune [abstract]

ifrs-full EarningsPerShareExplana 
tory

text block label Rezultatul pe acțiune [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 33.66

documentation Prezentarea informațiilor privind rezultatul pe acțiune.

ifrs-full EarningsPerShareLineI 
tems

line items label Rezultatul pe acțiune [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full EarningsPerShareTable table label Rezultatul pe acțiune [table] Prezentarea informațiilor: IAS 33.66

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind rezultatul pe acțiune.

ifrs-full EffectiveDateOfRevalua 
tionRightofuseAssets

text label Data efectivă a reevaluării, activele aferente dreptului de utilizare Prezentarea informațiilor: IFRS 16.57

documentation Data efectivă a reevaluării pentru activele aferente dreptului de utilizare 
exprimate la valoarea reevaluată. [Referințe: active aferente dreptului de 
utilizare]
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ifrs-full EffectiveDatesOfRevalua 
tionIntangibleAssetsOther 
ThanGoodwill

text label Datele efective ale reevaluării, imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.124 
a (i)

documentation Datele efective ale reevaluării pentru clasele de imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial, exprimate la valoarea reevaluată. 
[Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full EffectiveDatesOfRevalua 
tionPropertyPlantAndE 
quipment

text label Datele efective ale reevaluării, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.77 a

documentation Datele efective ale reevaluării pentru elementele de imobilizări corporale 
exprimate la valoarea reevaluată. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full EffectiveInterestRateDeter 
minedOnDateOfReclassifi 
cationOfFinancialAssets 
FirstApplicationOfIFRS9

X.XX instant label Rata dobânzii efective determinată la data reclasificării activelor 
financiare în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42N 
a

documentation Rata dobânzii efective determinată la data la care entitatea își reclasifică 
activele financiare în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin 
profit sau pierdere în urma trecerii la IFRS 9. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full EffectiveInterestRateDeter 
minedOnDateOfReclassifi 
cationOfFinancialLiabili 
tiesFirstApplicationO 
fIFRS9

X.XX instant label Rata dobânzii efective determinată la data reclasificării datoriilor 
financiare în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42N 
a

documentation Rata dobânzii efective determinată la data la care entitatea își reclasifică 
datoriile financiare în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin 
profit sau pierdere în urma trecerii la IFRS 9. [Referințe: datorii 
financiare]
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ifrs-full EffectiveInterestRateOfFi 
nancialAssetsReclassifie 
dOutOfAvailableforsaleFi 
nancialAssets

X.XX instant label Rata dobânzii efective a activelor financiare reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare disponibile pentru vânzare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A f

documentation Rata dobânzii efective a activelor financiare reclasificate în afara 
categoriei de evaluare „disponibile pentru vânzare”. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full EffectiveInterestRateOfFi 
nancialAssetsReclassifie 
dOutOfFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
Loss

X.XX instant label Rata dobânzii efective a activelor financiare reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A f

documentation Rata dobânzii efective a activelor financiare reclasificate în afara 
categoriei de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere. 
[Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere]

ifrs-full EffectOfAdjustmentsMade 
WhenEntityChangedBasi 
sOfDisaggregationOfInsur 
anceFinanceIncomeExpen 
sesBetweenProfitOrLos 
sAndOtherComprehensi 
veIncomeForContracts 
WithDirectParticipation 
FeaturesAxis

axis label Efectul ajustărilor efectuate atunci când entitatea a modificat baza de 
dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări de 
la profit sau pierdere la alte elemente ale rezultatului global sau viceversa 
pentru contractele cu caracteristici de participare directă [axis]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.113 b

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full EffectOfAdjustmentsMade 
WhenEntityChangedBasi 
sOfDisaggregationOfInsur 
anceFinanceIncomeExpen 
sesBetweenProfitOrLos 
sAndOtherComprehensi 
veIncomeForContracts 
WithDirectParticipation 
FeaturesMember

member label Efectul ajustărilor efectuate atunci când entitatea a modificat baza de 
dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări de 
la profit sau pierdere la alte elemente ale rezultatului global sau viceversa 
pentru contractele cu caracteristici de participare directă [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.113 b

documentation Acest membru reprezintă efectul ajustărilor pentru elementele-rând din 
situația financiară care sunt afectate de modificarea bazei de dezagregare 
a veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări de la profit sau 
pierdere la alte elemente ale rezultatului global sau viceversa pentru 
contractele cu caracteristici de participare directă. [Referințe: descrierea 
componenței elementelor suport pentru contractele cu caracteristici de 
participare directă; venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări]
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ifrs-full EffectOfAssetCeilingMem 
ber

member label Efectul plafonului activelor [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
a (iii)

documentation Acest membru reprezintă efectul plafonului activelor în cadrul unui plan 
de beneficii determinate. Plafonul activelor este valoarea actualizată a 
oricăror beneficii economice disponibile sub formă de rambursări din 
planul de beneficii determinate sau de reduceri ale contribuțiilor viitoare 
la planul de beneficii determinate. [Referințe: planuri de beneficii 
determinate [member]]

ifrs-full EffectOfExchangeRate 
ChangesOnCashAndCa 
shEquivalents

X duration, debit label Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și a 
echivalentelor de numerar

Prezentarea informațiilor: IAS 7.25, 
prezentarea informațiilor: IAS 7.28

documentation Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și a 
echivalentelor de numerar deținute sau datorate în valută. [Referințe: 
numerar și echivalente de numerar]

ifrs-full EffectOfExchangeRate 
ChangesOnCashAndCa 
shEquivalentsAbstract

label Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și a 
echivalentelor de numerar [abstract]

ifrs-full EffectOfOverlayApproa 
chReclassificationAxis

axis label Efectul reclasificării prin abordarea stratificată [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L e

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full EffectOfOverlayApproa 
chReclassificationMember

member label Efectul reclasificării prin abordarea stratificată [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L e

documentation Acest membru reprezintă efectul reclasificării prin abordarea stratificată.
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ifrs-full EffectOfTransitionToIFRSs 
Member

member label Efectul tranziției la IFRS-uri [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 1.24

documentation Acest membru reprezintă efectul financiar al tranziției de la principiile 
contabile general acceptate (GAAP) anterioare la IFRS-uri. [Referințe: 
GAAP anterioare [member]; IFRS [member]]

ifrs-full EffectOnAdjustmentTo 
ContractualServiceMargi 
nOfChoiceNotToAdjust 
ContractualServiceMargin 
ForSomeChangesInFulfil 
mentCashFlowsForCon 
tractsWithDirectParticipa 
tionFeatures

X duration, credit label Efectul asupra ajustării marjei serviciului contractual pe care îl are 
alegerea de a nu ajusta marja serviciului contractual pentru anumite 
modificări ale fluxurilor de trezorerie de executare aferente contractelor 
cu caracteristici de participare directă

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.112

documentation Cuantumul efectului asupra ajustării marjei serviciului contractual în 
perioada curentă pe care îl are alegerea de a nu ajusta marja serviciului 
contractual pentru anumite modificări ale fluxurilor de trezorerie de 
executare aferente contractelor cu caracteristici de participare directă. 
[Referințe: descrierea componenței elementelor suport pentru 
contractele cu caracteristici de participare directă]

ifrs-full EightYearsBeforeReportin 
gYearMember

member label Opt ani înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu opt ani înainte 
de sfârșitul anului de raportare.

ifrs-full ElectricityDistribution 
Member

member label Distribuția de energie electrică [member] Exemplu: IFRS 14.33, exemplu: IFRS 
14.IE2

documentation Acest membru reprezintă activitatea entității în legătură cu distribuția de 
energie electrică.

ifrs-full EliminationOfIntersegmen 
tAmountsMember

member label Eliminarea valorilor inter-segmente [member] Exemplu: IFRS 8.28, exemplu: IFRS 8. 
IG4

documentation Acest membru reprezintă eliminarea valorilor inter-segmente din 
reconcilierile valorilor totale ale segmentelor cu valorile recunoscute în 
situațiile financiare ale entității.
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ifrs-full EmployeeBenefitsExpense X duration, debit label Cheltuieli cu beneficiile angajaților Exemplu: IAS 1.102, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.104, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.99

documentation Toate formele de contraprestații acordate de o entitate în schimbul unui 
serviciu prestat de angajați sau pentru încetarea contractului de muncă.

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element-rând pentru a marca cheltuielile cu beneficiile 
angajaților, inclusiv cheltuielile aferente tranzacțiilor cu plata pe bază de 
acțiuni cu angajații (sau atunci când cheltuielile aferente tranzacțiilor cu 
plata pe bază de acțiuni cu angajații sunt egale cu zero). A NU se utiliza 
acest element-rând pentru a marca cheltuielile cu beneficiile angajaților, 
excluzând cheltuielile aferente tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni cu 
angajații.

totalLabel Total cheltuieli cu beneficiile angajaților

negatedLabel Cheltuieli cu beneficiile angajaților

ifrs-full EmployeeContributions X duration, credit label Contribuțiile angajaților Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b 
(ii)

documentation Cuantumul contribuțiilor angajaților la planurile de pensii.

ifrs-full EmployerContributions X duration, credit label Contribuțiile angajatorului Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b 
(i)

documentation Cuantumul contribuțiilor angajatorului la planurile de pensii.

ifrs-full EnergyExpense X duration, debit label Cheltuieli cu energia Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din consumul de energie.

ifrs-full EnergyTransmissionChar 
ges

X duration, debit label Tarife de transport al energiei Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul tarifelor legate de transportul energiei.
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ifrs-full EnteringIntoSignificant 
CommitmentsOrContin 
gentLiabilitiesMember

member label Implicarea în angajamente sau datorii contingente semnificative 
[member]

Exemplu: IAS 10.22 i

documentation Acest membru reprezintă implicarea în angajamente sau datorii 
contingente semnificative. [Referințe: datorii contingente [member]]

ifrs-full EntitysOwnEquityInstru 
mentsMember

member [default] label Propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Acest membru reprezintă instrumentele de capitaluri proprii emise de 
entitate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase 
cu propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității” în cazul în 
care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForAssociates 
Member

member [default] label Totalul entității pentru entitățile asociate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
d, prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Entități asociate” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForBusiness 
CombinationsMember

member [default] label Totalul entității pentru combinările de întreprinderi [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Combinări de 
întreprinderi” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForCashgenera 
tingUnitsMember

member [default] label Totalul entității pentru unitățile generatoare de numerar [member] Prezentarea informațiilor: IAS 36.134, 
prezentarea informațiilor: IAS 36.135

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Unități generatoare 
de numerar” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/580 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full EntitysTotalForConsolida 
tedStructuredEntitiesMem 
ber

member [default] label Totalul entității pentru entitățile structurate consolidate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12 - 
Natura riscurilor asociate intereselor 
unei entități în entitățile structurate 
consolidatedocumentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Entități structurate 

consolidate” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForExternal 
CreditGradesMember

member [default] label Totalul entității pentru clasele de rating de credit extern [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a, 
exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c, 
exemplu: IFRS 7.IG20C, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG24 a

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Clase de rating de 
credit extern” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForImpairmen 
tOfFinancialAssetsMem 
ber

member [default] label Totalul entității pentru deprecierea activelor financiare [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Deprecierea activelor 
financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForIndividua 
lAssetsOrCashgeneratingU 
nitsMember

member [default] label Totalul entității pentru active individuale sau unități generatoare de 
numerar [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Active individuale 
sau unități generatoare de numerar” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForInternalCre 
ditGradesMember

member [default] label Totalul entității pentru clasele de rating de credit intern [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a, 
exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c, 
exemplu: IFRS 7.IG20C, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG25 b

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Clase de rating de 
credit intern” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full EntitysTotalForJointOpera 
tionsMember

member [default] label Totalul entității pentru activitățile comune [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 c

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Activități comune” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForJointVen 
turesMember

member [default] label Totalul entității pentru asocierile în participație [member] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
b, prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Asocieri în 
participație” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForProbabil 
ityOfDefaultMember

member [default] label Totalul entității pentru probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor 
[member]

Exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: IFRS 
7.IG20C

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Probabilitatea de 
neîndeplinire a obligațiilor” în cazul în care nu este utilizat niciun alt 
membru.

ifrs-full EntitysTotalForRelatedPar 
tiesMember

member [default] label Totalul entității pentru părțile afiliate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Categorii de părți 
afiliate” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForSegment 
ConsolidationItemsMem 
ber

member [default] label Totalul entității pentru elementele de consolidare a segmentelor 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.28

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Elemente de 
consolidare a segmentelor” în cazul în care nu este utilizat niciun alt 
membru.
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ifrs-full EntitysTotalForSubsidiar 
iesMember

member [default] label Totalul entității pentru filiale [member] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
adocumentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Filiale” în cazul în 

care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForUnconsoli 
datedStructuredEntities 
Member

member [default] label Totalul entității pentru entitățile structurate neconsolidate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 e

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Entități structurate 
neconsolidate” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EntitysTotalForUnconsoli 
datedSubsidiariesMember

member [default] label Totalul entității pentru filiale neconsolidate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19B

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Filiale neconsolidate” 
în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full Equity X instant, credit label Capitaluri proprii Prezentarea informațiilor: IAS 1.55, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.78 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.24 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.32 a 
(i), prezentarea informațiilor: IFRS 
13.93 a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 13.93 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 13.93 e

documentation Valoarea interesului rezidual în activele entității după deducerea tuturor 
datoriilor sale.

totalLabel Total capitaluri proprii

periodStartLabel Capitaluri proprii la începutul perioadei

periodEndLabel Capitaluri proprii la finalul perioadei

ifrs-full EquityAbstract label Capitaluri proprii [abstract]

ifrs-full EquityAndLiabilities X instant, credit label Capitaluri proprii și datorii Prezentarea informațiilor: IAS 1.55

documentation Cuantumul capitalurilor proprii și al datoriilor entității. [Referințe: 
capitaluri proprii; datorii]

totalLabel Total capitaluri proprii și datorii
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ifrs-full EquityAndLiabilitiesAb 
stract

label Capitaluri proprii și datorii [abstract]

ifrs-full EquityAttributableToOw 
nersOfParent

X instant, credit label Capitaluri proprii care pot fi atribuite proprietarilor societății-mamă Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 r

documentation Cuantumul capitalurilor proprii care pot fi atribuite proprietarilor 
societății-mamă. Din acesta sunt excluse în mod specific interesele care 
nu controlează.

totalLabel Total capitaluri proprii care pot fi atribuite proprietarilor societății- 
mamă

ifrs-full EquityAttributableToOw 
nersOfParentMember

member label Capitaluri proprii care pot fi atribuite proprietarilor societății-mamă 
[member]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă capitalurile proprii care pot fi atribuite 
proprietarilor societății-mamă.

ifrs-full EquityInstrumentsA 
mountContributedToFair 
ValueOfPlanAssets

X instant, debit label Instrumente de capitaluri proprii, cuantumul cu care contribuie la 
valoarea justă a activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 b

documentation Cuantumul cu care instrumentele reprezentând capitaluri proprii (și nu 
datorii) contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii 
determinate. [Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de 
beneficii determinate [member]]

ifrs-full EquityInstrumentsHeld X instant, debit label Instrumente de capitaluri proprii deținute Practică comună: IAS 1.55

documentation Valoarea instrumentelor deținute de entitate care evidențiază un interes 
rezidual în activele unei alte entități după deducerea tuturor datoriilor 
sale.

ifrs-full EquityInstrumentsPercen 
tageContributedToFairVa 
lueOfPlanAssets

X.XX instant label Instrumente de capitaluri proprii, procentul cu care contribuie la 
valoarea justă a activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 b

documentation Procentul cu care instrumentele de capitaluri proprii contribuie la 
valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: 
activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate 
[member]] [În opoziție cu: instrumente de capitaluri proprii, cuantumul 
cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului]
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ifrs-full EquityInterestsOfAcquirer X instant, credit label Participații în capitalurile proprii ale dobânditorului Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f 
(iv)

documentation Valoarea justă, la data achiziției, a participațiilor în capitalurile proprii ale 
dobânditorului transferate drept contravaloare în cadrul unei combinări 
de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full EquityInvestmentsMem 
ber

member label Investiții în capitaluri proprii [member] Exemplu: IFRS 7.6, exemplu: IFRS 7. 
IG40B

documentation Acest membru reprezintă investițiile în instrumente de capitaluri 
proprii.

ifrs-full EquityLiabilitiesAndRegu 
latoryDeferralAccountCre 
ditBalances

X instant, credit label Capitaluri proprii, datorii și soldurile creditoare ale conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.21

documentation Cuantumul capitalurilor proprii, al datoriilor și al soldurilor creditoare 
ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate. [Referințe: 
capitaluri proprii; datorii; solduri creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate]

ifrs-full EquityMember member label Capitaluri proprii [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă interesul rezidual în activele entității după 
deducerea tuturor datoriilor sale. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Componentele capitalurilor proprii” în cazul în 
care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full EquityPriceRiskMember member label Riscul de preț al capitalurilor proprii [member] Exemplu: IFRS 7.40 a, exemplu: IFRS 7. 
IG32

documentation Acest membru reprezintă o componentă a altor riscuri de preț care 
constă în tipul de risc ca valoarea justă sau fluxurile viitoare de trezorerie 
ale unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificărilor 
prețurilor instrumentelor de capitaluri proprii. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]
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ifrs-full EquityReclassifiedIntoFi 
nancialLiabilities

X duration label Capitaluri proprii reclasificate în datorii financiare Prezentarea informațiilor: IAS 1.80A

documentation Cuantumul capitalurilor proprii reclasificate în datorii financiare. 
[Referințe: capitaluri proprii; datorii financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full EstimatedCashFlowsOfFi 
nancialAssetsReclassifie 
dOutOfAvailableforsaleFi 
nancialAssets

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie estimate ale activelor financiare reclasificate în 
afara categoriei activelor financiare disponibile pentru vânzare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A f

documentation Fluxurile de trezorerie estimate ale activelor financiare reclasificate în 
afara categoriei de evaluare „disponibile pentru vânzare”. [Referințe: 
active financiare disponibile pentru vânzare]

ifrs-full EstimatedCashFlowsOfFi 
nancialAssetsReclassifie 
dOutOfFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
Loss

X duration, debit label Fluxurile de trezorerie estimate ale activelor financiare reclasificate în 
afara categoriei activelor financiare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A f

documentation Fluxurile de trezorerie estimate ale activelor financiare reclasificate în 
afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere. 
[Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere]

ifrs-full EstimatedFinancialEffect 
ContingentLiabilitiesInBu 
sinessCombination

X instant, credit label Efectul financiar estimat, datorii contingente în combinare de 
întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j 
(i)

documentation Valoarea efectului financiar estimat al datoriilor contingente într-o 
combinare de întreprinderi care nu au fost recunoscute deoarece 
valoarea lor justă nu poate fi evaluată în mod fiabil. [Referințe: datorii 
contingente [member]]

ifrs-full EstimatedFinancialEffec 
tOfContingentAssets

X instant, debit label Efectul financiar estimat al activelor contingente Prezentarea informațiilor: IAS 37.89

documentation Valoarea efectului financiar estimat al activelor potențiale care apar ca 
urmare a unor evenimente anterioare și a căror existență va fi confirmată 
doar de apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare 
incerte, care nu sunt în totalitate controlate de entitate.

ifrs-full EstimatedFinancialEffec 
tOfContingentLiabilities

X instant, credit label Efectul financiar estimat al datoriilor contingente Prezentarea informațiilor: IAS 37.86 a

documentation Valoarea efectului financiar estimat al datoriilor contingente. [Referințe: 
datorii contingente [member]]
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ifrs-full EstimateOfBenefitPayment 
sExpectedToBePaidFrom 
DefinedBenefitPlan

X duration, credit label Estimarea plăților beneficiilor preconizate a fi plătite din planul de 
beneficii determinate

Exemplu: IAS 19.147 c

documentation Estimarea sumelor preconizate a fi plătite din planul de beneficii 
determinate în viitor. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]; Scadență [axis]]

ifrs-full EstimateOfContribution 
sExpectedToBePaidToPlan

X duration, credit label Estimarea contribuțiilor preconizate a fi plătite planului pentru 
următoarea perioadă anuală de raportare

Prezentarea informațiilor: IAS 19.147 
b, prezentarea informațiilor: IAS 
19.148 d (iii)

documentation Estimarea contribuțiilor preconizate a fi plătite unui plan de beneficii 
determinate pentru următoarea perioadă anuală de raportare. [Referințe: 
planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full EstimateOfUndiscounted 
ClaimsThatAriseFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

X instant, credit label Estimarea daunelor neactualizate care decurg din contractele care intră 
sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Estimarea valorii neactualizate a daunelor care decurg din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full EstimatesOfPresentVa 
lueOfFutureCashFlows 
Member

member label Estimarea valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie viitoare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 c (i), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101 adocumentation Acest membru reprezintă estimarea valorii actualizate a fluxurilor de 

trezorerie viitoare legate de contractele de asigurare. [Referințe: 
contracte de asigurare [member]]

ifrs-full EstimatesOfPresentVa 
lueOfFutureCashInflows 
Member

member label Estimarea valorii actualizate a intrărilor de numerar viitoare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107 b

documentation Acest membru reprezintă estimarea valorii actualizate a intrărilor de 
numerar viitoare legate de contractele de asigurare. [Referințe: contracte 
de asigurare [member]]
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ifrs-full EstimatesOfPresentVa 
lueOfFutureCashOutflow 
sInflowsThatAriseFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant, credit label Estimarea valorii actualizate a ieșirilor (intrărilor) de numerar viitoare 
generate de contractele care intră sub incidența IFRS 17 care sunt datorii

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b (ii)

documentation Cuantumul la care este estimată valoarea actualizată a ieșirilor (intrărilor) 
de numerar viitoare generate de contractele care intră sub incidența IFRS 
17 care sunt datorii.

ifrs-full EstimatesOfPresentVa 
lueOfFutureCashOutflows 
Member

member label Estimarea valorii actualizate a ieșirilor de numerar viitoare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107 a

documentation Acest membru reprezintă estimarea valorii actualizate a ieșirilor de 
numerar viitoare legate de contractele de asigurare. [Referințe: contracte 
de asigurare [member]]

ifrs-full EstimatesOfPresentVa 
lueOfFutureCashOutflow 
sOtherThanInsuranceAc 
quisitionCashFlowsMem 
ber

member label Estimarea valorii actualizate a ieșirilor de numerar viitoare, altele decât 
fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107 a

documentation Acest membru reprezintă estimarea valorii actualizate a ieșirilor de 
numerar viitoare, altele decât fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor. [Referințe: estimarea valorii actualizate a 
fluxurilor de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor [member]]

ifrs-full EstimatesOfPresentValueO 
fInsuranceAcquisition 
CashFlowsMember

member label Estimarea valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107 a

documentation Acest membru reprezintă estimarea valorii actualizate a fluxurilor de 
trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor. Fluxurile de trezorerie 
legate de achiziționarea asigurărilor sunt fluxurile de trezorerie care 
decurg din costurile de vânzare, subscriere și inițiere a unui grup de 
contracte de asigurare (emise sau preconizate a fi emise) care pot fi 
atribuite în mod direct portofoliului de contracte de asigurare din care 
face parte grupul respectiv. Aceste fluxuri de trezorerie includ fluxurile 
de trezorerie care nu pot fi atribuite în mod direct unor contracte 
individuale sau unor grupuri de contracte de asigurare din portofoliu.
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ifrs-full EventsOfReclassificatio 
nOfFinancialAssetsAxis

axis label Evenimente de reclasificare a activelor financiare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full EventsOfReclassificatio 
nOfFinancialAssetsMem 
ber

member [default] label Evenimente de reclasificare a activelor financiare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B

documentation Acest membru reprezintă evenimentele de reclasificare a activelor 
financiare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Evenimente de reclasificare a activelor financiare” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active financiare]

ifrs-full ExchangeDifferencesOn 
TranslationAbstract

label Diferențele de curs valutar provenite din conversie [abstract]

ifrs-full ExciseTaxPayables X instant, credit label Obligații de plată a accizelor Practică comună: IAS 1.78

documentation Valoarea obligațiilor de plată legate de accize.

ifrs-full ExercisePriceOfOutstan 
dingShareOptions2019

X.XX instant label Prețul de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d

documentation Prețul de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente.

ifrs-full ExercisePriceShareOptions 
Granted2019

X.XX duration label Prețul de exercitare, opțiunile pe acțiuni acordate Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Prețul de exercitare a opțiunilor pe acțiuni acordate.
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ifrs-full ExpectedCashOutflowOn 
RedemptionOrRepurcha 
seOfPuttableFinancialIn 
struments

X duration, credit label Ieșirea de numerar prevăzută la răscumpărarea sau recumpărarea 
instrumentelor financiare care pot fi lichidate înainte de scadență

Prezentarea informațiilor: IAS 1.136A 
c

documentation Ieșirea de numerar prevăzută la răscumpărarea sau recumpărarea 
instrumentelor financiare care pot fi lichidate înainte de scadență 
clasificate drept capitaluri proprii. [Referințe: risc de lichiditate 
[member]; instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full ExpectedCreditLossesCol 
lectivelyAssessedMember

member label Pierderile din credit preconizate evaluate la nivel colectiv [member] Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Acest membru reprezintă pierderile din credit preconizate care sunt 
evaluate la nivel colectiv. [Referințe: metoda de evaluare a pierderilor din 
credit preconizate [member]]

ifrs-full ExpectedCreditLossesIndi 
viduallyAssessedMember

member label Pierderile din credit preconizate evaluate la nivel individual [member] Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Acest membru reprezintă pierderile din credit preconizate care sunt 
evaluate la nivel individual. [Referințe: metoda de evaluare a pierderilor 
din credit preconizate [member]]

ifrs-full ExpectedCreditLossRate X.XX instant label Rata pierderilor din credit preconizate Exemplu: IFRS 7.35N, exemplu: IFRS 7. 
IG20D

documentation Rata pierderilor din credit preconizate, calculată ca procentaj din 
valoarea contabilă brută. Pierderile din credit preconizate reprezintă 
media pierderilor din credit ponderată cu riscurile respective de 
neîndeplinire a obligațiilor.

ifrs-full ExpectedDividendAsPer 
centageShareOptionsGran 
ted

X.XX duration label Dividendele preconizate ca procentaj, opțiuni pe acțiuni acordate Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Procentajul dividendelor preconizate utilizat pentru a calcula valoarea 
justă a opțiunilor pe acțiuni acordate.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/591  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ExpectedDividendShar 
eOptionsGranted

X duration label Dividendele preconizate, opțiuni pe acțiuni acordate Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Valoarea dividendelor preconizate utilizată pentru a calcula valoarea 
justă a opțiunilor pe acțiuni acordate.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full ExpectedReimbursement 
ContingentLiabilitiesInBu 
sinessCombination

X instant, debit label Rambursarea preconizată, datorii contingente într-o combinare de 
întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
c

documentation Cuantumul cheltuielilor preconizate a fi rambursate de către o altă parte 
pentru decontarea datoriilor contingente recunoscute într-o combinare 
de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full ExpectedReimbursementO 
therProvisions

X instant, debit label Rambursarea preconizată, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.85 c

documentation Cuantumul cheltuielilor preconizate a fi rambursate de către o altă parte 
pentru decontarea altor provizioane. [Referințe: alte provizioane]

ifrs-full ExpenseArisingFromEx 
plorationForAndEvaluatio 
nOfMineralResources

X duration, debit label Cheltuieli provenite din explorarea și evaluarea resurselor minerale Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation Cuantumul cheltuielilor provenite din prospectarea resurselor minerale, 
inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, 
după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită 
zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității 
comerciale ale extracției resurselor minerale.

ifrs-full ExpenseArisingFromInsur 
anceContracts

X duration, debit label Cheltuieli provenite din contracte de asigurare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation Cuantumul cheltuielilor provenite din contracte de asigurare. [Referințe: 
tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full ExpenseByNature X duration, debit label Cheltuieli, după natură Prezentarea informațiilor: IAS 1.99

documentation Cuantumul cheltuielilor agregate în funcție de natura lor (de exemplu 
amortizarea, achizițiile de materii prime, cheltuielile cu transportul, 
beneficiile angajaților și cheltuielile de publicitate) și nerealocate pe 
diferitele destinații din cadrul entității.

totalLabel Total cheltuieli, după natură
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ifrs-full ExpenseByNatureAbstract label Cheltuieli după natură [abstract]

ifrs-full ExpenseDueToUnwindin 
gOfDiscountOnProvisions

X duration, debit label Cheltuieli care provin din trecerea timpului privind alte provizioane Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute ca urmare a derulării actualizării 
provizioanelor, altele decât provizioanele pentru beneficiile angajaților, 
ca efect al trecerii timpului. [Referințe: alte provizioane]

ifrs-full ExpenseForPolicyholder 
ClaimsAndBenefitsWithou 
tReductionForReinsurance 
Held

X duration, debit label Cheltuieli pentru pretențiile și beneficiile deținătorilor de polițe de 
asigurare, fără reducere pentru reasigurarea deținută

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.85, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 b, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG24 c

documentation Cuantumul cheltuielilor pentru pretențiile și beneficiile deținătorilor de 
polițe de asigurare, fără nicio reducere pentru reasigurarea deținută.

ifrs-full ExpenseFromCashsettle 
dSharebasedPaymentTran 
sactionsInWhichGoodsOr 
ServicesReceivedDidNot 
QualifyForRecognitionA 
sAssets

X duration, debit label Cheltuieli din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în 
numerar

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor provenite din tranzacțiile cu plata pe bază de 
acțiuni cu decontare în numerar în care bunurile sau serviciile primite nu 
îndeplinesc condițiile pentru recunoașterea ca active. [Referințe: 
cheltuieli din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni]

ifrs-full ExpenseFromContinuin 
gInvolvementInDerecogni 
sedFinancialAssets

X duration, debit label Cheltuieli provenite din implicarea continuă în active financiare 
derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G 
b

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute provenite din implicarea continuă 
a entității în active financiare derecunoscute (de exemplu modificări ale 
valorii juste a instrumentelor derivate). [Referințe: active financiare; 
instrumente derivate [member]]
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ifrs-full ExpenseFromContinuin 
gInvolvementInDerecogni 
sedFinancialAssetsCumula 
tivelyRecognised

X instant, debit label Cheltuieli provenite din implicarea continuă în active financiare 
derecunoscute recunoscute cumulativ

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G 
b

documentation Cuantumul cheltuielilor cumulate recunoscute provenite din implicarea 
continuă a entității în active financiare derecunoscute (de exemplu 
modificări ale valorii juste a instrumentelor derivate). [Referințe: 
cheltuieli provenite din implicarea continuă în active financiare 
derecunoscute; instrumente derivate [member]]

ifrs-full ExpenseFromEquitysettle 
dSharebasedPaymentTran 
sactionsInWhichGoodsOr 
ServicesReceivedDidNot 
QualifyForRecognitionA 
sAssets

X duration, debit label Cheltuieli din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în 
acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.51 a

documentation Cuantumul cheltuielilor provenite din tranzacțiile cu plata pe bază de 
acțiuni cu decontare în acțiuni în care bunurile sau serviciile primite nu 
îndeplinesc condițiile pentru recunoașterea ca active. [Referințe: 
cheltuieli din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni]

ifrs-full ExpenseFromSharebased 
PaymentTransactionsAlter 
nativeAbstract

label Cheltuieli din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni, alternativă 
[abstract]

ifrs-full ExpenseFromSharebased 
PaymentTransactionsIn 
WhichGoodsOrServicesRe 
ceivedDidNotQualifyFor 
RecognitionAsAssets

X duration, debit label Cheltuieli din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni Prezentarea informațiilor: IFRS 2.51 a

documentation Cuantumul cheltuielilor provenite din tranzacțiile cu plata pe bază de 
acțiuni în care bunurile sau serviciile primite nu îndeplinesc condițiile 
pentru recunoașterea ca active.

totalLabel Total cheltuieli din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni

ifrs-full ExpenseFromSharebased 
PaymentTransactionsIn 
WhichGoodsOrServicesRe 
ceivedDidNotQualifyFor 
RecognitionAsAssetsAb 
stract

label Cheltuieli din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni [abstract]
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ifrs-full ExpenseFromSharebased 
PaymentTransactionsWi 
thEmployees

X duration, debit label Cheltuieli provenite din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni efectuate 
cu angajații

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor provenite din tranzacțiile cu plata pe bază de 
acțiuni efectuate cu angajații. [Referințe: Cheltuieli din tranzacțiile cu 
plata pe bază de acțiuni]

ifrs-full ExpenseFromSharebased 
PaymentTransactionsWith 
PartiesOtherThanEmploy 
ees

X duration, debit label Cheltuieli provenite din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni încheiate 
cu alte părți decât angajații

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor provenite din tranzacțiile cu plata pe bază de 
acțiuni încheiate cu alte părți decât angajații. [Referințe: cheltuieli din 
tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni]

ifrs-full ExpenseIncomeIncludedIn 
ProfitOrLossLiabilitiesUn 
derInsuranceContractsAn 
dReinsuranceContractsIs 
sued

X duration, credit label Cheltuieli (venituri) incluse în profit sau pierdere, datoriile din 
contractele de asigurare și de reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG37 d

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise, ca urmare a cheltuielilor sau a veniturilor incluse în 
profit sau pierdere. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise]

ifrs-full ExpenseOfRestructurin 
gActivities

X duration, debit label Cheltuieli provenite din activități de restructurare Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 b

documentation Cuantumul cheltuielilor aferente activităților de restructurare. 
Restructurarea este un program planificat și controlat de către 
conducere, program care modifică în mod semnificativ fie domeniul de 
activitate al unei entități, fie modul de desfășurare a activității entității. 
Aceste programe includ: (a) vânzarea sau încetarea activității unei părți a 
afacerii; (b) închiderea sediilor dintr-o țară sau regiune sau mutarea 
activităților dintr-o țară sau regiune în alta; (c) modificări ale structurii de 
conducere și (d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ 
asupra naturii și obiectului principal al activităților entității.
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ifrs-full ExpenseRecognisedDuring 
PeriodForBadAndDoubt 
fulDebtsForRelatedParty 
Transaction

X duration, debit label Cheltuieli recunoscute în cursul perioadei cu privire la creanțele 
nerecuperabile sau îndoielnice pentru tranzacții cu părțile afiliate

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 d

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute în timpul perioadei cu privire la 
creanțele nerecuperabile sau îndoielnice datorate de părțile afiliate. 
[Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full ExpenseRelatingToLease 
sOfLowvalueAssetsFor 
WhichRecognitionExemp 
tionHasBeenUsed

X duration, debit label Cheltuieli legate de contractele de leasing pentru active cu valoare 
scăzută în cazul cărora s-a utilizat derogarea de la recunoaștere

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 
d

documentation Cuantumul cheltuielilor aferente contractelor de leasing pentru active cu 
valoare scăzută contabilizate în conformitate cu punctul 6 din IFRS 16. 
În aceste cheltuieli nu trebuie să se includă cheltuielile aferente 
contractelor de leasing pe termen scurt pentru active cu valoare scăzută.

ifrs-full ExpenseRelatingToShort 
termLeasesForWhichRe 
cognitionExemptionHas 
BeenUsed

X duration, debit label Cheltuieli legate de contractele de leasing pe termen scurt în cazul cărora 
s-a utilizat derogarea de la recunoaștere

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 c

documentation Cuantumul cheltuielilor aferente contractelor de leasing pe termen scurt 
contabilizate în conformitate cu punctul 6 din IFRS 16. Nu este necesar 
ca în aceste cheltuieli să se includă cheltuieli legate de contracte de leasing 
cu termen de o lună sau mai puțin. Un contract de leasing pe termen 
scurt este un contract de leasing care, la data începerii, are o durată a 
contractului de leasing de 12 luni sau mai mică. Un contract de leasing 
care include o opțiune de cumpărare nu este un contract de leasing pe 
termen scurt.

ifrs-full ExpenseRelatingToVaria 
bleLeasePaymentsNotInclu 
dedInMeasurementOfLea 
seLiabilities

X duration, debit label Cheltuieli legate de plăți variabile de leasing ce nu sunt incluse în 
evaluarea datoriilor care decurg din contractele de leasing

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 e

documentation Cuantumul cheltuielilor legate de plăți variabile de leasing ce nu sunt 
incluse în evaluarea datoriilor care decurg din contractele de leasing. 
Plățile variabile de leasing sunt partea din plățile efectuate de un locatar 
către un locator pentru dreptul de a utiliza un activ suport pe durata 
contractului de leasing care variază din cauza modificărilor faptelor sau 
circumstanțelor care apar după data începerii derulării contractului de 
leasing și care diferă de simpla trecere a timpului. [Referințe: datorii care 
decurg din contractele de leasing]
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ifrs-full ExpensesArisingFromRein 
suranceHeld

X duration, debit label Cheltuieli provenite din reasigurarea deținută Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.85, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 b, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG24 ddocumentation Cuantumul cheltuielilor legate de contractele de reasigurare deținute.

ifrs-full ExpensesFromAllocatio 
nOfPremiumsPaidToRein 
surer

(X) duration, debit label Cheltuieli cu alocarea primelor plătite reasigurătorului Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.86

documentation Cuantumul cheltuielilor provenite dintr-o alocare a primelor plătite 
reasigurătorului. [Referințe: contracte de reasigurare deținute [member]]

negatedLabel Cheltuieli cu alocarea primelor plătite reasigurătorului

ifrs-full ExpensesOnFinancialAs 
setsReclassifiedOutOfAvai 
lableforsaleFinancialAssets 
RecognisedInOtherCom 
prehensiveIncome

X duration, debit label Cheltuieli cu activele financiare reclasificate în afara categoriei activelor 
financiare disponibile pentru vânzare recunoscute în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A e

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute în profit sau pierdere aferente 
activelor financiare reclasificate în afara categoriei de evaluare 
„disponibile pentru vânzare”. [Referințe: active financiare disponibile 
pentru vânzare; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full ExpensesOnFinancialAs 
setsReclassifiedOutOfFi 
nancialAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLossRe 
cognisedInProfitOrLoss

X duration, debit label Cheltuieli cu activele financiare reclasificate în afara categoriei activelor 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, recunoscute 
în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A e

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute în profit sau pierdere aferente 
activelor financiare reclasificate în afara categoriei de evaluare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full ExplanationHowService 
ConcessionArrangemen 
tHasBeenClassified

text label Explicarea modului în care a fost clasificat un acord de concesiune a 
serviciilor

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 e

documentation Explicarea modului în care a fost clasificat un acord de concesiune a 
serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]]
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ifrs-full ExplanationOfAccounting 
PoliciesAndMethodsOf 
ComputationFollowedInIn 
terimFinancialStatements

text block label Descrierea politicilor contabile și a metodelor de calcul aplicate în 
situațiile financiare interimare [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
a

documentation Prezentarea unei declarații conform căreia în situațiile financiare 
interimare au fost aplicate aceleași politici contabile și metode de calcul 
ca în ultimele situații financiare anuale sau, în cazul în care aceste politici 
și metode au fost modificate, o prezentare a naturii și efectului 
modificărilor.

ifrs-full ExplanationOfAdjust 
mentsBetweenDenomina 
torsUsedToCalculateBasi 
cAndDilutedEarningsPer 
Share

text label Explicarea ajustărilor între numitorii utilizați pentru calcularea 
rezultatului pe acțiune de bază și a rezultatului pe acțiune diluat

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 b

documentation Reconcilierea numitorilor utilizați la calcularea rezultatului pe acțiune de 
bază și a rezultatului pe acțiune diluat.

ifrs-full ExplanationOfAdjust 
mentsThatWouldBeNeces 
saryToAchieveFairPresenta 
tion

text label Explicarea ajustărilor care ar fi necesare pentru obținerea unei prezentări 
fidele

Prezentarea informațiilor: IAS 1.23 b

documentation Explicarea ajustărilor elementelor din situațiile financiare pe care 
conducerea le-a considerat necesare pentru obținerea unei prezentări 
fidele în circumstanțe în care conducerea ajunge la concluzia că 
respectarea unei cerințe a unui IFRS ar induce atât de mult în eroare, 
încât ar intra în contradicție cu obiectivul situațiilor financiare prevăzut 
în Cadrul general, dar cadrul de reglementare relevant interzice abaterea 
de la cerința respectivă.

ifrs-full ExplanationOfAmountO 
fAnyGainRecognisedAn 
dLineItemInStatementOf 
ComprehensiveIncomeIn 
WhichGainIsRecognisedIn 
BargainPurchase

text label Descrierea elementului-rând din situația rezultatului global în care este 
recunoscut câștigul realizat în cadrul unei tranzacții de cumpărare în 
condiții avantajoase

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
n (i)

documentation Descrierea elementului-rând din situația rezultatului global în care este 
recunoscut câștigul realizat în cadrul unei tranzacții de cumpărare în 
condiții avantajoase. [Referințe: câștig recunoscut în tranzacții de 
cumpărare în condiții avantajoase]
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ifrs-full ExplanationOfAmountRe 
classifiedBetweenProfitOr 
LossAndOtherComprehen 
siveIncomeApplyingOver 
layApproach

text label Explicarea sumei reclasificate de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L d

documentation Explicarea sumei reclasificate de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global atunci când se aplică abordarea stratificată, într-un 
mod care să permită utilizatorilor situațiilor financiare să înțeleagă cum 
s-a ajuns la această sumă.

ifrs-full ExplanationOfAnyChange 
sInRangeOfOutcomesUn 
discountedAndReasonsFor 
ThoseChangesForContin 
gentConsideration

text label Explicarea eventualelor modificări ale intervalului de rezultate 
neactualizate și a motivelor acestor modificări pentru contravaloarea 
contingentă

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
b (ii)

documentation Explicarea eventualelor modificări ale intervalului de rezultate 
neactualizate și a motivelor acestor modificări pentru activele sau 
datoriile aferente contravalorii contingente într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full ExplanationOfAnyChange 
sInRecognisedAmountsOf 
ContingentConsideration

text label Explicarea eventualelor modificări ale valorilor recunoscute ale 
contraprestației contingente

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
b (i)

documentation Explicarea eventualelor modificări ale valorilor recunoscute ale activelor 
sau ale datoriilor aferente contravalorii contingente într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full ExplanationOfAssetsAc 
quiredByWayOfGovern 
mentGrantAndInitiallyRe 
cognisedAtFairValue

text label Explicații privind activele dobândite printr-o subvenție guvernamentală 
și recunoscute inițial la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
c (iii)

documentation Se explică dacă activele dobândite printr-o subvenție guvernamentală și 
recunoscute inițial la valoarea justă sunt evaluate după recunoaștere în 
conformitate cu modelul bazat pe cost sau cu modelul de reevaluare. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; guvern [member]; subvenții 
guvernamentale]
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ifrs-full ExplanationOfAssumptio 
nAboutFutureWithSignifi 
cantRiskOfResultingInMa 
terialAdjustments

text label Explicarea surselor incertitudinii estimărilor care prezintă un risc 
semnificativ de a provoca o ajustare importantă

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125, 
prezentarea informațiilor: IFRIC 14.10

documentation Explicarea principalelor surse ale incertitudinii estimărilor care prezintă 
un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă.

ifrs-full ExplanationOfAssump 
tionsToMeasureInsuran 
ceAssetsAndLiabilities

text label Explicarea modalității folosite pentru a determina ipotezele de evaluare a 
activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor recunoscute care rezultă 
din contractele de asigurare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 c

documentation Explicarea modalității folosite pentru a determina ipotezele care au cel 
mai mare efect asupra evaluării activelor, datoriilor, veniturilor și 
cheltuielilor recunoscute care rezultă din contractele de asigurare.

ifrs-full ExplanationOfBasisOfPre 
parationOfUnadjusted 
ComparativeInformation

text label Explicații privind baza de întocmire a informațiilor comparative 
neajustate

Prezentarea informațiilor: IAS 16.80A, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.18I, 
prezentarea informațiilor: IAS 
38.130I, prezentarea informațiilor: 
IFRS 10.C6B, prezentarea 
informațiilor: IFRS 11.C13B, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C27

documentation Explicații privind baza utilizată pentru întocmirea informațiilor 
comparative neajustate în situațiile financiare.

ifrs-full ExplanationOfBodyOfAu 
thorisation

text label Explicații privind entitatea de autorizare Prezentarea informațiilor: IAS 10.17

documentation Explicații privind persoana care a autorizat publicarea situațiilor 
financiare.

ifrs-full ExplanationOfChange 
InActivitiesThatPermitte 
dInsurerToReassessWhe 
therItsActivitiesArePredo 
minantlyConnectedWi 
thInsurance

text label Explicarea modificării activităților care i-a permis asigurătorului să 
reevalueze dacă activitățile sale sunt predominant legate de asigurări

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C c (iii)

documentation Explicarea detaliată a modificării activităților care i-a permis unui 
asigurător să reevalueze dacă activitățile sale sunt predominant legate de 
asigurări.
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ifrs-full ExplanationOfChange 
InActivitiesThatResultedI 
nInsurerNoLongerQuali 
fyingToApplyTemporar 
yExemptionFromIFRS9

text label Explicarea modificării activităților în urma căreia asigurătorul nu mai 
îndeplinește condițiile pentru aplicarea scutirii temporare de la IFRS 9

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39D c

documentation Explicarea detaliată a modificării activităților în urma căreia un 
asigurător nu mai îndeplinește condițiile pentru aplicarea scutirii 
temporare de la IFRS 9.

ifrs-full ExplanationOfChangeIn 
BusinessModelForMana 
gingFinancialAssets

text label Explicarea modificării modelului de afaceri pentru gestionarea activelor 
financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B 
b

documentation Explicarea modificării modelului de afaceri al entității pentru gestionarea 
activelor financiare. [Referințe: active financiare]

ifrs-full ExplanationOfChangeIn 
NameOfReportingEnti 
tyOrOtherMeansOfIdentifi 
cationFromEndOfPrecedin 
gReportingPeriod

text label Explicarea modificării denumirii entității raportoare sau a altor mijloace 
de identificare care a intervenit de la finalul perioadei precedente de 
raportare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.51 a

documentation Explicarea modificării fie a denumirii entității raportoare, fie a altor 
mijloace de identificare care a intervenit de la finalul perioadei 
precedente de raportare.

ifrs-full ExplanationOfChangesI 
nApplicableTaxRatesToPre 
viousAccountingPeriod

text label Explicarea modificărilor survenite în ratele de impozitare aplicabile în 
comparație cu perioada contabilă anterioară

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 d

documentation Explicarea modificărilor survenite în rata (ratele) de impozitare aplicabilă 
(e) în comparație cu perioada contabilă anterioară.
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ifrs-full ExplanationOfChangesIn 
DescriptionOfRetirement 
BenefitPlan

text label Explicarea modificărilor din descrierea planului de pensii Prezentarea informațiilor: IAS 26.36 g

documentation Explicarea modificărilor aduse descrierii planului de pensii în cursul 
perioadei vizate de raport.

ifrs-full ExplanationOfContractua 
lObligationsToPurchase 
ConstructOrDevelopIn 
vestmentPropertyOrForRe 
pairsMaintenanceOrEn 
hancements

text label Explicarea obligațiilor contractuale privind cumpărarea, construcția sau 
amenajarea unor investiții imobiliare sau privind lucrări de reparații, 
întreținere sau îmbunătățire

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 h

documentation Explicarea obligațiilor contractuale privind cumpărarea, construcția sau 
amenajarea unor investiții imobiliare sau privind lucrări de reparații, 
întreținere sau îmbunătățire. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full ExplanationOfCreditRisk 
ManagementPracticesAnd 
HowTheyRelateToRecogni 
tionAndMeasurementO 
fExpectedCreditLossesEx 
planatory

text block label Explicarea practicilor de gestionare a riscului de credit și a modului în 
care acestea se raportează la recunoașterea și evaluarea pierderilor din 
credit preconizate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35F

documentation Explicarea practicilor de gestionare a riscului de credit și a modului în 
care acestea se raportează la recunoașterea și evaluarea pierderilor din 
credit preconizate.

ifrs-full ExplanationOfDeparture 
FromIFRS

text label Explicații privind abaterile de la IFRS Prezentarea informațiilor: IAS 1.20 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.20 c

documentation Explicații privind abaterile entității de la un IFRS, prezentându-se 
conformitatea cu IFRS-urile aplicabile, cu excepția abaterii de la o 
anumită cerință pentru realizarea unei prezentări fidele. Se precizează 
titlul IFRS-ului de la care s-a abătut entitatea, natura abaterii (inclusiv 
tratamentul pe care l-ar impune IFRS-ul), motivul pentru care 
tratamentul ar induce atât de mult în eroare în circumstanțele respective, 
încât ar intra în contradicție cu obiectivul situațiilor financiare prevăzut 
în Cadrul general și tratamentul adoptat. [Referințe: IFRS [member]]
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ifrs-full ExplanationOfDesignated 
FinancialAssetsThatAre 
HeldOutsideLegalEntity 
ThatIssuesContractsWi 
thinScopeOfIFRS4

text label Explicații privind activele financiare desemnate deținute în afara entității 
juridice emitente a contractelor care intră sub incidența IFRS 4

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L c

documentation Explicații privind eventualele active financiare desemnate deținute în 
afara entității juridice emitente a contractelor care intră sub incidența 
IFRS 4.

ifrs-full ExplanationOfDetailsOfA 
nyInvestmentInEmployer

text label Explicații detaliate privind plasamentele realizate în titlurile de valoare 
ale societății-angajatoare

Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 a 
(iv)

documentation Explicații detaliate privind plasamentele realizate de un plan de pensii în 
titlurile de valoare ale societății-angajatoare.

ifrs-full ExplanationOfDetailsOf 
GuaranteesGivenOrRecei 
vedOfOutstandingBalan 
cesForRelatedPartyTransac 
tion

text label Explicații detaliate privind garanțiile date sau primite pentru soldurile 
scadente ale tranzacțiilor cu părți afiliate

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 b 
(ii)

documentation Explicații detaliate privind garanțiile date sau primite pentru soldurile 
scadente ale tranzacțiilor cu părți afiliate. [Referințe: garanții [member]; 
părți afiliate [member]]

ifrs-full ExplanationOfDetailsOfIn 
vestmentExceedingEither 
FivePerCentOfNetAssetsA 
vailableForBenefitsOrFive 
PerCentOfAnyClassOrTy 
peOfSecurity

text label Explicații detaliate privind plasamentele care depășesc fie cinci la sută din 
activele nete disponibile pentru beneficii, fie cinci la sută din orice clasă 
sau tip de titlu de valoare

Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 a 
(iii)

documentation Explicații detaliate privind orice plasament individual care depășește fie 
5 % din activele unui plan de pensii minus datoriile sale, altele decât 
valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise, fie 5 % din orice clasă 
sau tip de titlu de valoare.
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ifrs-full ExplanationOfDifference 
BetweenOperatingLease 
CommitmentsDisclose 
dApplyingIAS17AndLease 
LiabilitiesRecognisedAtDa 
teOfInitialApplicationO 
fIFRS16Explanatory

text block label Explicarea diferenței dintre angajamentele de leasing operațional 
prezentate în conformitate cu IAS 17 și datoriile care decurg din 
contracte de leasing recunoscute la data aplicării inițiale a IFRS 16 [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.C12 
b

documentation Se explică diferența dintre: (a) angajamentele de leasing operațional 
prezentate în conformitate cu IAS 17 la finalul perioadei anuale de 
raportare imediat precedente datei aplicării inițiale a IFRS 16, actualizate 
utilizând rata marginală de împrumut de la data aplicării inițiale și (b) 
datoriile care decurg din contractele de leasing recunoscute în situația 
poziției financiare la data aplicării inițiale a IFRS 16. Rata marginală de 
împrumut este rata dobânzii pe care ar trebui să o plătească locatarul 
pentru a împrumuta, pe o perioadă similară și cu o garanție similară, 
fondurile necesare pentru a obține un activ cu o valoare similară cu cea a 
activului aferent dreptului de utilizare într-un mediu economic similar.

ifrs-full ExplanationOfDirectMea 
surementOfFairValueOf 
GoodsOrServicesReceived

text label Explicarea evaluării directe a valorii juste a bunurilor sau serviciilor 
primite

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.48

documentation Se explică modul în care s-a determinat valoarea justă a bunurilor sau 
serviciilor primite dacă aceasta a fost evaluată direct (de exemplu, dacă 
valoarea justă a fost evaluată la prețul pieței pentru acele bunuri sau 
servicii).

ifrs-full ExplanationOfDisposalO 
fInvestmentPropertyCarrie 
dAtCostOrInAccordance 
WithIFRS16WithinFairVa 
lueModel

text label Explicații privind cedarea investițiilor imobiliare contabilizate la cost sau 
în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste

Prezentarea informațiilor: IAS 40.78 d 
(i)

documentation Explicarea faptului că entitatea a cedat investiții imobiliare 
necontabilizate la valoarea justă atunci când entitatea evaluează 
investițiile imobiliare la cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul 
modelului valorii juste, deoarece valoarea justă nu poate fi determinată 
în mod fiabil pe o bază continuă. [Referințe: la cost sau în conformitate 
cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste [member]; investiții 
imobiliare]
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ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
ChangeForBiologicalAsset 
ForWhichFairValueBeco 
mesReliablyMeasurable

text label Explicarea efectului modificării pentru activele biologice în cazul cărora 
valoarea justă poate fi evaluată în mod fiabil

Prezentarea informațiilor: IAS 41.56 c

documentation Explicarea efectului trecerii la evaluarea la valoarea justă a activelor 
biologice evaluate anterior la cost minus orice amortizare cumulată și 
orice pierderi din depreciere cumulate, dar în cazul cărora valoarea justă 
poate fi evaluată în mod fiabil. [Referințe: active biologice; pierdere din 
depreciere]

ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
ChangesInAssumptionsTo 
MeasureInsuranceAsset 
sAndInsuranceLiabilities

text label Explicarea efectului modificărilor ipotezelor folosite pentru a evalua 
activele de asigurare și datoriile de asigurare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 d

documentation Explicarea efectului modificărilor ipotezelor folosite pentru a evalua 
activele de asigurare și datoriile de asigurare, arătând separat efectul 
fiecărei modificări care are un efect semnificativ asupra situațiilor 
financiare.

ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
ChangesInCompositionO 
fEntityDuringInterimPer 
iod

text label Explicarea efectului modificărilor survenite în structura entității în 
perioada interimară

Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
i

documentation Explicarea efectului modificărilor survenite în structura entității în 
perioada interimară, inclusiv combinări de întreprinderi, obținerea sau 
pierderea controlului asupra filialelor și investițiilor pe termen lung, 
restructurări și activități întrerupte. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]; activități întrerupte [member]; filiale [member]]

ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
ChangesInPlanToSellNon 
currentAssetOrDisposal 
GroupHeldForSaleOnRe 
sultsOfOperationsForCur 
rentPeriod

text label Explicarea efectului modificărilor planului de vânzare a activului 
imobilizat sau a grupului destinat cedării deținut în vederea vânzării 
asupra rezultatelor activităților din perioada curentă

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.42

documentation Explicarea efectului deciziei de a modifica planul de vânzare a activelor 
imobilizate sau a grupurilor destinate cedării asupra rezultatelor 
activităților din perioada curentă. [Referințe: active imobilizate sau 
grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; 
grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării 
[member]]
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ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
ChangesInPlanToSellNon 
currentAssetOrDisposal 
GroupHeldForSaleOnRe 
sultsOfOperationsForPrior 
Period

text label Explicarea efectului modificărilor planului de vânzare a activului 
imobilizat sau a grupului destinat cedării deținut în vederea vânzării 
asupra rezultatelor activităților din perioada anterioară

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.42

documentation Explicarea efectului deciziei de a modifica planul de vânzare a activelor 
imobilizate sau a grupurilor destinate cedării asupra rezultatelor 
activităților din perioadele anterioare prezentate. [Referințe: active 
imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în 
vederea vânzării]

ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
SharebasedPaymentsOnFi 
nancialPositions

text block label Explicarea efectului plăților pe bază de acțiuni asupra poziției financiare 
a entității [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.50

documentation Explicație care permite utilizatorilor situațiilor financiare să înțeleagă 
efectul tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni asupra poziției financiare 
a entității.

ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
SharebasedPaymentsOn 
ProfitOrLoss

text block label Explicarea efectului plăților pe bază de acțiuni asupra profitului sau a 
pierderii entității [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.50

documentation Explicație care permite utilizatorilor situațiilor financiare să înțeleagă 
efectul tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni asupra profitului 
(pierderii) entității.

ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
TransitionOnReported 
CashFlows

text label Explicarea efectului tranziției asupra fluxurilor de trezorerie prezentate Prezentarea informațiilor: IFRS 1.23, 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.25

documentation Explicarea ajustărilor importante ale situației fluxurilor de trezorerie 
care decurg din tranziția de la GAAP anterioare la IFRS-uri. [Referințe: 
GAAP anterioare [member]; IFRS [member]]

ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
TransitionOnReportedFi 
nancialPerformance

text label Explicarea efectului tranziției asupra performanțelor financiare 
prezentate

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.23

documentation Explicarea modului în care tranziția de la GAAP anterioare la IFRS-uri a 
afectat performanțele financiare prezentate ale entității. [Referințe: 
GAAP anterioare [member]; IFRS [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/607  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ExplanationOfEffectOf 
TransitionOnReportedFi 
nancialPosition

text label Explicarea efectului tranziției asupra poziției financiare prezentate Prezentarea informațiilor: IFRS 1.23

documentation Explicarea modului în care tranziția de la GAAP anterioare la IFRS-uri a 
afectat poziția financiară prezentată a entității. [Referințe: GAAP 
anterioare [member]; IFRS [member]]

ifrs-full ExplanationOfEffectThatTi 
mingOfSatisfactionOfPer 
formanceObligationsAnd 
TypicalTimingOfPaymen 
tHaveOnContractAsset 
sAndContractLiabilitiesEx 
planatory

text block label Explicarea efectului pe care îl au plasarea în timp a îndeplinirii 
obligațiilor de executare și plasarea tipică în timp a plății asupra activelor 
din contracte și a datoriilor din contracte [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.117

documentation Explicarea efectului pe care îl au plasarea în timp a îndeplinirii 
obligațiilor de executare și plasarea tipică în timp a plății asupra activelor 
din contracte și a datoriilor din contracte. [Referințe: obligații de 
executare [member]; active din contracte; datorii din contracte]

ifrs-full ExplanationOfEstimatedFi 
nancialEffectContingen 
tLiabilitiesInBusinessCom 
bination

text label Explicarea efectului financiar estimat, datorii contingente într-o 
combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j 
(i)

documentation Explicarea efectului financiar estimat pentru datoriile contingente 
recunoscute într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii 
contingente [member]; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full ExplanationOfEstimatedFi 
nancialEffectOfContingen 
tAssets

text label Explicarea efectului financiar estimat al activelor contingente Prezentarea informațiilor: IAS 37.89

documentation Explicarea efectului financiar estimat al activelor potențiale care apar ca 
urmare a unor evenimente anterioare și a căror existență va fi confirmată 
doar de apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare 
incerte, care nu sunt în totalitate controlate de entitate.
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ifrs-full ExplanationOfFactAndBa 
sisForPreparationOfFinan 
cialStatementsWhenNot 
GoingConcernBasis

text label Explicații privind faptele și baza de întocmire a situațiilor financiare 
atunci când acestea nu se mai întocmesc pe baza continuității activității

Prezentarea informațiilor: IAS 1.25

documentation Explicații privind faptul că entitatea nu a întocmit situații financiare pe 
baza continuității activității și privind baza pe care au fost întocmite 
situațiile financiare.

ifrs-full ExplanationOfFactorsIn 
ReachingDecisionThatPro 
visionOfSupportToPre 
viouslyUnconsolidated 
StructuredEntityResultedI 
nObtainingControl

text label Explicarea factorilor care au stat la baza deciziei de a furniza sprijin unei 
entități structurate neconsolidate anterior care a avut drept rezultat 
obținerea controlului

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.16

documentation Explicarea factorilor relevanți care au stat la baza deciziei unei societăți- 
mamă sau a uneia dintre filialele acesteia de a furniza, fără a avea o 
obligație contractuală în acest sens, sprijin financiar sau de altă natură 
unei entități structurate neconsolidate anterior, ceea ce a avut drept 
rezultat controlul entității structurate de către entitate. [Referințe: filiale 
[member]; entități structurate neconsolidate [member]]

ifrs-full ExplanationOfFactsAnd 
CircumstancesIndicatin 
gRareSituationForReclassi 
ficationOutOfFinancialAs 
setsAtFairValueThrough 
ProfitOrLoss

text label Explicarea faptelor și a circumstanțelor care indică o situație rară de 
reclasificare a activelor financiare în afara categoriei de evaluare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A c

documentation Explicarea faptelor și a circumstanțelor care indică o situație rară de 
reclasificare a activelor financiare care nu mai sunt deținute în scopul 
vânzării sau răscumpărării în viitorul apropiat în afara categoriei de 
evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; reclasificare 
în afara categoriei activelor financiare evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere]
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ifrs-full ExplanationOfFactsAnd 
CircumstancesOfSaleOrRe 
classificationAndExpected 
DisposalMannerAndTim 
ing

text label Explicarea faptelor și a circumstanțelor vânzării sau reclasificării și ale 
cedării preconizate, precum și a manierei și plasării în timp a acesteia

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.41 b

documentation Explicarea faptelor și a circumstanțelor în care a avut loc vânzarea sau 
care au condus la cedarea preconizată, precum și a manierei și plasării în 
timp a cedării în cauză, atunci când un activ imobilizat sau un grup 
destinat cedării fie a fost clasificat drept deținut în vederea vânzării, fie a 
fost vândut.

ifrs-full ExplanationOfFactThatAg 
gregateCarryingAmoun 
tOfGoodwillOrIntangible 
AssetsWithIndefiniteUse 
fulLivesAllocatedToRecov 
erableAmountsIsSignifi 
cant

text label Explicații privind faptul că valoarea contabilă agregată a fondului 
comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață 
nedeterminată alocată unităților generatoare de numerar este 
semnificativă

Prezentarea informațiilor: IAS 36.135

documentation Explicații privind faptul că valoarea contabilă agregată a fondului 
comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă 
nedeterminată alocată unității (grupului de unități) generatoare de 
numerar este semnificativă comparativ cu valoarea contabilă totală a 
fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată de viață 
utilă nedeterminată ale entității. [Referințe: valoare contabilă [member]; 
unități generatoare de numerar [member]; imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial]

ifrs-full ExplanationOfFactThatCar 
ryingAmountOfGoodwil 
lOrIntangibleAssetsWi 
thIndefiniteUsefulLivesIs 
NotSignificant

text label Explicații privind faptul că valoarea contabilă a fondului comercial sau a 
imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață nedeterminată nu este 
semnificativă

Prezentarea informațiilor: IAS 36.135

documentation Explicații privind faptul că valoarea contabilă a fondului comercial sau a 
imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată alocată 
unei unități (unui grup de unități) la nivelul mai multor unități (grupuri 
de unități) generatoare de numerar nu este semnificativă comparativ cu 
valoarea contabilă totală a fondului comercial sau a imobilizărilor 
necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată ale entității. 
[Referințe: valoare contabilă [member]; unități generatoare de numerar 
[member]; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]
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ifrs-full ExplanationOfFactThatEn 
titysOwnersOrOthersHave 
PowerToAmendFinancial 
StatementsAfterIssue

text label Explicații privind faptul că proprietarii entității sau alții au puterea de a 
modifica situațiile financiare după publicare

Prezentarea informațiilor: IAS 10.17

documentation Explicații privind faptul că proprietarii entității sau alții au puterea de a 
modifica situațiile financiare după publicare.

ifrs-full ExplanationOfFactThatFi 
nancialInstrumentsWhose 
FairValuePreviouslyCould 
NotBeReliablyMeasuredAr 
eDerecognised

text label Explicații privind faptul că instrumentele financiare a căror valoare justă 
nu a putut fi evaluată anterior în mod fiabil sunt derecunoscute

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.30 e

documentation Explicații privind faptul că instrumentele financiare a căror valoare justă 
nu a putut fi evaluată anterior în mod fiabil sunt derecunoscute. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full ExplanationOfFactThatFi 
nancialStatementsAndCor 
respondingFiguresForPre 
viousPeriodsHaveBeenRes 
tatedForChangesInGeneral 
PurchasingPowerOfFunc 
tionalCurrency

text label Explicații privind faptul că situațiile financiare și sumele corespondente 
ale perioadelor anterioare au fost retratate pentru a reflecta modificarea 
puterii generale de cumpărare a monedei funcționale

Prezentarea informațiilor: IAS 29.39 a

documentation Explicații privind faptul că situațiile financiare și sumele corespondente 
ale perioadelor anterioare au fost retratate pentru a reflecta modificarea 
puterii generale de cumpărare a monedei funcționale și, în consecință, 
sunt exprimate în raport cu unitatea de măsură existentă la finalul 
perioadei de raportare în cazul economiilor hiperinflaționiste.

ifrs-full ExplanationOfFactThatFi 
nancialStatementsForPre 
viousPeriodsNotPresented

text label Explicații privind neprezentarea de situații financiare pentru perioadele 
precedente

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.28

documentation Explicarea, în primele situații financiare ale entității întocmite în 
conformitate cu IFRS, a faptului că entitatea nu a prezentat situații 
financiare pentru perioadele precedente.
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ifrs-full ExplanationOfFactThat 
MaximumAmountOfPay 
mentForContingentConsi 
derationArrangementsAn 
dIndemnificationAssetsI 
sUnlimited

text label Explicații privind faptul că valoarea maximă a plății pentru 
angajamentele privind contravaloarea contingentă și activele de 
compensație este nelimitată

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
g (iii)

documentation Explicații privind faptul că valoarea maximă a plății pentru 
angajamentele privind contravaloarea contingentă și activele de 
compensație este nelimitată.

ifrs-full ExplanationOfFactThat 
SharesHaveNoParValue

text label Explicații privind faptul că acțiunile nu au valoare nominală Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(iii)

documentation Explicații privind faptul că acțiunile nu au valoare nominală. [Referințe: 
valoarea nominală pe acțiune]

ifrs-full ExplanationOfFinancialEf 
fectOfAdjustmentsRelated 
ToBusinessCombinations

text label Explicații privind efectul financiar al ajustărilor legate de combinările de 
întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.61

documentation Explicații privind efectele financiare ale ajustărilor recunoscute în 
decursul perioadei curente de raportare, aferente combinărilor de 
întreprinderi care au avut loc în perioada curentă de raportare sau în 
perioadele de raportare anterioare. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full ExplanationOfFinancialEf 
fectOfContingentLiabil 
ities

text label Explicații privind efectul financiar estimat al datoriilor contingente Prezentarea informațiilor: IAS 37.86 a

documentation Explicații privind efectul financiar estimat al datoriilor contingente. 
[Referințe: datorii contingente [member]]

ifrs-full ExplanationOfFinancialEf 
fectOfDepartureFromIFRS

text label Explicații privind impactul financiar al abaterilor de la IFRS Prezentarea informațiilor: IAS 1.20 d

documentation Explicații privind impactul financiar al abaterii de la IFRS asupra 
elementelor din situațiile financiare care ar fi fost raportate dacă s-ar fi 
respectat cerința.
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ifrs-full ExplanationOfFinancialEf 
fectOfNonadjustingEven 
tAfterReportingPeriod

text block label Explicații privind efectul financiar al evenimentelor ulterioare perioadei 
de raportare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 10.21 b

documentation Fie explicații privind o estimare a efectului financiar al unui eveniment 
ulterior perioadei de raportare care nu conduce la ajustarea situațiilor 
financiare, fie o declarație conform căreia o astfel de estimare nu poate fi 
făcută.

ifrs-full ExplanationOfGainOrLoss 
ThatRelatesToIdentifiable 
AssetsAcquiredOrLiabilitie 
sAssumedInBusinessCom 
bination

text label Explicații privind câștigul sau pierderea aferentă activelor identificabile 
dobândite sau datoriilor asumate într-o combinare de întreprinderi și 
care prezintă o mărime, o natură sau un context de apariție ce face ca 
prezentarea sa să fie relevantă pentru înțelegerea situațiilor financiare ale 
entității rezultate în urma combinării

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 e

documentation Explicații privind câștigul sau pierderea aferentă activelor identificabile 
dobândite sau datoriilor asumate într-o combinare de întreprinderi și 
care prezintă o mărime, o natură sau un context de apariție ce face ca 
prezentarea sa să fie relevantă pentru înțelegerea situațiilor financiare ale 
entității rezultate în urma combinării. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full ExplanationOfGainsLosses 
RecognisedWhenContro 
lInSubsidiaryIsLost

text label Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere la 
care este recunoscut(ă) câștigul (pierderea) în cazul pierderii controlului 
asupra unei filiale

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19 
b

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din profit sau pierdere la 
care este recunoscut(ă) câștigul (pierderea) [dacă nu este prezentat(ă) 
separat] în cazul pierderii controlului asupra unei filiale. [Referințe: 
filiale [member]]

ifrs-full ExplanationOfHedgeInef 
fectivenessResultingFrom 
SourcesThatEmergedIn 
HedgingRelationship

text label Explicații privind ineficacitatea acoperirii împotriva riscurilor rezultată 
din surse apărute în cadrul relației de acoperire împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23E

documentation Explicații privind ineficacitatea acoperirii împotriva riscurilor rezultată 
din surse apărute în cadrul relației de acoperire împotriva riscurilor. 
[Referințe: câștig (pierdere) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva 
riscurilor]
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ifrs-full ExplanationOfHowAnd 
WhyEntityHadAndCeased 
ToHaveFunctionalCurren 
cyForWhichReliableGener 
alPriceIndexIsNotAvailable 
AndNoExchangeability 
WithStableForeignCurren 
cyExists

text label Explicarea modului în care și a motivului pentru care entitatea a avut și 
apoi a încetat să mai aibă o monedă funcțională în cazul căreia nu este 
disponibil un indice general fiabil al prețurilor și nu există 
convertibilitate între moneda respectivă și o valută stabilă

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.31C

documentation Atunci când entitatea are o monedă funcțională care a fost sau este 
moneda unei economii hiperinflaționiste, se explică modul în care și 
motivul pentru care entitatea a avut și apoi a încetat să mai aibă o 
monedă funcțională în cazul căreia nu este disponibil un indice general 
fiabil al prețurilor și nu există convertibilitate între moneda respectivă și 
o valută stabilă.

ifrs-full ExplanationOfHowEntity 
DeterminedMeasuremen 
tOfInsuranceContractsAt 
TransitionDate

text label Explicarea modului în care entitatea a determinat evaluarea contractelor 
de asigurare la data tranziției

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.115

documentation Explicarea modului în care entitatea a determinat evaluarea contractelor 
de asigurare la data tranziției. [Referințe: contracte de asigurare 
[member]]

ifrs-full ExplanationOfHowRateRe 
gulatorIsRelated

text label Explicații privind legătura organismului de reglementare a tarifelor cu 
entitatea

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30 
b

documentation Se explică legătura dintre organismul de reglementare a tarifelor și 
entitate. [Referințe: descrierea identității organismului (organismelor) de 
reglementare a tarifelor]

ifrs-full ExplanationOfHowSignifi 
cantChangesInGrossCar 
ryingAmountOfFinancia 
lInstrumentsContributed 
ToChangesInLossAllow 
ance

text label Explicarea modului în care modificările semnificative ale valorii 
contabile brute a instrumentelor financiare au contribuit la modificări 
ale ajustării pentru pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I

documentation Explicarea modului în care modificările semnificative ale valorii 
contabile brute a instrumentelor financiare au contribuit la modificări 
ale ajustării pentru pierdere.
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ifrs-full ExplanationOfHowTimin 
gOfSatisfactionOfPerfor 
manceObligationsRelates 
ToTypicalTimingOfPay 
ment

text label Explicații privind modul în care plasarea în timp a îndeplinirii 
obligațiilor de executare este corelată cu plasarea tipică în timp a plății

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.117

documentation Explicații privind modul în care plasarea în timp a îndeplinirii 
obligațiilor de executare este corelată cu plasarea tipică în timp a plății. 
[Referințe: obligații de executare [member]]

ifrs-full ExplanationOfImpairmen 
tLossRecognisedOrRe 
versedByClassOfAsset 
sAndByReportableSeg 
ment

text block label Prezentarea informațiilor privind pierderea din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru o unitate generatoare de numerar [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
d (ii)

documentation Prezentarea informațiilor privind o pierdere din depreciere recunoscută 
sau reluată pentru o unitate generatoare de numerar. [Referințe: pierdere 
din depreciere; reluarea pierderii din depreciere]

ifrs-full ExplanationOfIndepen 
dentValuerUsedForReva 
luationPropertyPlantAndE 
quipment

text label Explicații privind implicarea unui evaluator independent în reevaluare, 
imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.77 b

documentation Se explică dacă a fost implicat un evaluator independent pentru 
elementele de imobilizări corporale exprimate la valoarea reevaluată. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full ExplanationOfInitialAppli 
cationOfImpairmentRe 
quirementsForFinancialIn 
strumentsExplanatory

text block label Explicații privind aplicarea inițială a cerințelor privind deprecierea 
instrumentelor financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42P

documentation Explicații privind aplicarea inițială a cerințelor privind deprecierea 
instrumentelor financiare.

ifrs-full ExplanationOfInputsAs 
sumptionsAndEstimation 
TechniquesUsedToAp 
plyImpairmentRequire 
mentsExplanatory

text block label Explicații privind datele de intrare, ipotezele și tehnicile de estimare 
folosite pentru a aplica cerințele privind deprecierea [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35G

documentation Explicații privind datele de intrare, ipotezele și tehnicile de estimare 
folosite pentru a aplica cerințele privind deprecierea instrumentelor 
financiare.
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ifrs-full ExplanationOfInsuranceFi 
nanceIncomeExpenses

text label Explicarea veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.110

documentation Explicarea cuantumului total al veniturilor (cheltuielilor) financiare 
legate de asigurări în perioada de raportare. [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări]

ifrs-full ExplanationOfInterestRe 
venueReportedNetOfInter 
estExpense

text label Explicații privind veniturile din dobânzi raportate din care s-au scăzut 
cheltuielile cu dobânzile

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.23

documentation Explicații privind raportarea de către entitate a veniturilor din dobânzi 
aferente unui segment din care s-au scăzut cheltuielile cu dobânzile. 
[Referințe: cheltuieli cu dobânzile]

ifrs-full ExplanationOfInvestin 
gAndFinancingTransac 
tionsNotRequireUseOfCa 
shOrCashEquivalents

text label Explicații privind tranzacțiile de investiție și de finanțare care nu impun 
întrebuințarea numerarului sau a echivalentelor de numerar

Prezentarea informațiilor: IAS 7.43

documentation Explicarea informațiilor relevante privind tranzacțiile de investiție și de 
finanțare care nu impun întrebuințarea numerarului sau a echivalentelor 
de numerar.

ifrs-full ExplanationOfInvolvemen 
tOfIndependentValuerIn 
RevaluationRightofuseAs 
sets

text label Explicații privind implicarea unui evaluator independent în reevaluare, 
activele aferente dreptului de utilizare

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.57

documentation Se explică dacă a fost implicat un evaluator independent pentru activele 
aferente dreptului de utilizare exprimate la valoarea reevaluată. 
[Referințe: active aferente dreptului de utilizare]

ifrs-full ExplanationOfIssuancesRe 
purchasesAndRepayment 
sOfDebtAndEquitySecuri 
ties

text label Explicații privind emisiuni, răscumpărări și rambursări de titluri de 
creanță și de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
e

documentation Explicații privind emisiuni, răscumpărări și rambursări de titluri de 
creanță și de acțiuni.
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ifrs-full ExplanationOfMainClasse 
sOfAssetsAffectedByIm 
pairmentLossesOrReversal 
sOfImpairmentLosses

text label Explicații privind principalele clase de active afectate de pierderile din 
depreciere sau de reluările de pierderi din depreciere

Prezentarea informațiilor: IAS 36.131 
a

documentation Explicații privind principalele clase de active afectate de pierderile din 
depreciere sau de reluările de pierderi din depreciere. [Referințe: pierdere 
din depreciere]

ifrs-full ExplanationOfMainEvent 
sAndCircumstancesThatLe 
dToRecognitionOfImpair 
mentLossesAndReversal 
sOfImpairmentLosses

text label Explicații privind principalele evenimente și circumstanțe care au 
condus la recunoașterea pierderilor din depreciere și a reluărilor 
pierderilor din depreciere

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
a, prezentarea informațiilor: IAS 
36.131 b

documentation Explicații privind principalele evenimente și circumstanțe care au 
condus la recunoașterea pierderilor din depreciere și a reluărilor 
pierderilor din depreciere. [Referințe: pierdere din depreciere]

ifrs-full ExplanationOfManage 
mentJudgementsInAp 
plyingEntitysAccounting 
PoliciesWithSignificantEf 
fectOnRecognisedA 
mounts

text label Explicații privind raționamentele pe care conducerea le-a realizat în 
aplicarea politicilor contabile ale entității și care au cel mai important 
efect asupra valorilor recunoscute

Prezentarea informațiilor: IAS 1.122

documentation Explicații privind raționamentele profesionale, altele decât cele care 
implică estimări, pe care conducerea le-a realizat în procesul de aplicare a 
politicilor contabile ale entității și care au cel mai important efect asupra 
valorilor recunoscute în situațiile financiare.

ifrs-full ExplanationOfMaterialE 
ventsSubsequentToEndO 
fInterimPeriodThatHave 
NotBeenReflected

text label Explicații privind evenimentele ulterioare perioadei interimare care nu 
au fost reflectate

Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
h

documentation Explicații privind evenimentele ulterioare perioadei interimare care nu 
au fost reflectate în situațiile financiare aferente perioadei interimare.
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ifrs-full ExplanationOfMeasure 
mentBasesForFinancialIn 
strumentsUsedInPreparing 
FinancialStatementsExpla 
natory

text block label Explicații privind bazele de evaluare pentru instrumentele financiare 
utilizate la întocmirea situațiilor financiare [text block]

Exemplu: intră în vigoare la 1.1.2023
IFRS 7.21

documentation Explicații privind baza (sau bazele) de evaluare pentru instrumentele 
financiare utilizată(e) la întocmirea situațiilor financiare.

ifrs-full ExplanationOfMeasure 
mentBasesUsedInPrepar 
ingFinancialStatements

text block label Explicații privind bazele de evaluare utilizate la întocmirea situațiilor 
financiare [text block]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.117 a 
- Data de expirare 1.1.2023

documentation Explicații privind baza (sau bazele) de evaluare utilizată(e) la întocmirea 
situațiilor financiare.

ifrs-full ExplanationOfMethod 
MainParametersAndAs 
sumptionsUnderlyingInfor 
mationProvidedSensitivi 
tyAnalysisOtherThanSpeci 
fiedInParagraph128aO 
fIFRS17Explanatory

text block label Explicații privind metoda, principalii parametri și principalele ipoteze 
care stau la baza informațiilor furnizate, analiza de sensibilitate, alta 
decât cea menționată la punctul 128(a) din IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.129 a

documentation Explicații privind metoda, principalii parametri și principalele ipoteze 
care stau la baza informațiilor furnizate pentru o analiză de sensibilitate, 
alta decât analiza menționată la punctul 128(a) din IFRS 17.

ifrs-full ExplanationOfMethodsU 
sedToDetermineInsurance 
FinanceIncomeExpenses 
RecognisedInProfitOrLoss

text label Explicații privind metodele utilizate pentru determinarea veniturilor 
(cheltuielilor) financiare legate de asigurări recunoscute în profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.118

documentation Explicații privind metodele utilizate pentru determinarea veniturilor 
(cheltuielilor) financiare legate de asigurări recunoscute în profit sau 
pierdere. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări]

ifrs-full ExplanationOfModifica 
tionsModifiedSharebased 
PaymentArrangements

text label Explicații privind modificările, angajamente de plată pe bază de acțiuni 
modificate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 c 
(i)

documentation Explicații privind modificările angajamentelor de plată pe bază de 
acțiuni. [Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]
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ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dAdjustmentsToAmount 
sPreviouslyPresentedInDis 
continuedOperations

text label Explicații privind natura și ajustările efectuate asupra sumelor prezentate 
anterior în activități întrerupte

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.35

documentation Explicații privind natura și valoarea ajustărilor efectuate în perioada 
curentă asupra sumelor prezentate anterior în activități întrerupte care 
sunt legate direct de cedarea unei activități întrerupte într-o perioadă 
anterioară. Aceste ajustări pot apărea în circumstanțe precum: (a) 
rezolvarea incertitudinilor generate de termenii tranzacției de cedare, 
cum ar fi stabilirea ajustărilor prețului de cumpărare și a aspectelor 
referitoare la indemnizații cu cumpărătorul; (b) rezolvarea 
incertitudinilor generate și legate în mod direct de activitățile unei 
componente înainte de cedarea acesteia, cum ar fi obligațiile de mediu 
sau cele legate de garanția produsului, care cad în sarcina vânzătorului și 
(c) decontarea obligațiilor care decurg din planul de beneficii pentru 
angajați, cu condiția ca decontarea să fie direct legată de tranzacția de 
cedare. [Referințe: activități întrerupte [member]]

ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dAmountOfChangesInEsti 
matesOfAmountsReporte 
dInPriorInterimPeriodsOr 
PriorFinancialYears

text label Explicații privind natura și valoarea schimbării estimărilor valorilor 
raportate în perioadele interimare anterioare sau în exercițiile financiare 
anterioare

Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
d

documentation Explicații privind natura și valoarea schimbării estimărilor valorilor 
raportate în perioadele interimare anterioare din exercițiul financiar 
curent sau modificarea estimării valorilor raportate în exercițiile 
financiare anterioare, prezentate în raportul financiar interimar al 
entității.

ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dAmountOfItemsAffectin 
gAssetsLiabilitiesEquityNe 
tIncomeOrCashFlowsTha 
tAreUnusualBecauseOfTh 
eirNatureSizeOrIncidence

text label Explicații privind natura și valoarea elementelor care afectează activele, 
datoriile, capitalurile proprii, venitul net sau fluxurile de trezorerie și 
care sunt neobișnuite prin natura, mărimea sau incidența lor

Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
c

documentation Explicații privind natura și valoarea elementelor care afectează activele, 
datoriile, capitalurile proprii, venitul net sau fluxurile de trezorerie și 
care sunt neobișnuite prin natura, mărimea sau incidența lor.
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ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dAmountOfSignificant 
Transactions

text label Explicații privind natura și valoarea tranzacțiilor semnificative Prezentarea informațiilor: IAS 24.26 b 
(i)

documentation Explicații privind natura și valoarea tranzacțiilor semnificative în mod 
individual cu un guvern care deține controlul sau controlul în comun ori 
exercită o influență semnificativă asupra entității raportoare și cu 
entitățile aflate sub controlul, controlul comun sau influența 
semnificativă a guvernului respectiv.

ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dExtentOfObligation 
sToAcquireOrBuildItem 
sOfPropertyPlantAndE 
quipment

text label Explicații privind natura și amploarea obligațiilor de a achiziționa sau a 
construi elemente de imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 c 
(iii)

documentation Explicații privind natura și amploarea (de exemplu cantitatea, plasarea în 
timp sau valoarea, după caz) obligațiilor de a achiziționa sau a construi 
elemente de imobilizări corporale din acordurile de concesiune a 
serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]; 
imobilizări corporale]

ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dExtentOfObligationsTo 
DeliverOrRightsToReceive 
SpecifiedAssetsAtEndOf 
ConcessionPeriod

text label Explicații privind natura și amploarea obligațiilor de a livra sau ale 
drepturilor de a primi anumite active specificate la sfârșitul perioadei de 
concesiune

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 c 
(iv)

documentation Explicații privind natura și amploarea (de exemplu cantitatea, plasarea în 
timp sau valoarea, după caz) obligațiilor de a livra sau ale drepturilor de a 
primi anumite active specificate la sfârșitul perioadei de concesiune, 
prevăzute în acordurile de concesiune a serviciilor. [Referințe: acorduri 
de concesiune a serviciilor [member]]

ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dExtentOfObligationsTo 
ProvideOrRightsToExpect 
ProvisionOfServices

text label Explicații privind natura și amploarea obligațiilor de a presta servicii sau 
ale drepturilor de a primi anumite servicii

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 c 
(ii)

documentation Explicații privind natura și amploarea (de exemplu cantitatea, plasarea în 
timp sau valoarea, după caz) obligațiilor de a presta servicii sau ale 
drepturilor de a primi anumite servicii, prevăzute în acordurile de 
concesiune a serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor 
[member]]
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ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dExtentOfOtherRightsAn 
dObligations

text label Explicații privind natura și amploarea altor drepturi și obligații Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 c 
(vi)

documentation Explicații privind natura și amploarea (de exemplu cantitatea, plasarea în 
timp sau valoarea, după caz) drepturilor și obligațiilor prevăzute în 
acordurile de concesiune a serviciilor pe care entitatea nu le prezintă 
separat. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]]

ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dExtentOfRenewalAndTer 
minationOptions

text label Explicații privind natura și amploarea opțiunilor de reînnoire și reziliere Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 c 
(v)

documentation Explicații privind natura și amploarea (de exemplu cantitatea, plasarea în 
timp sau valoarea, după caz) opțiunilor de reînnoire și reziliere prevăzute 
în acordurile de concesiune a serviciilor. [Referințe: acorduri de 
concesiune a serviciilor [member]]

ifrs-full ExplanationOfNatureAn 
dExtentOfRightsToUseSpe 
cifiedAssets

text label Explicații privind natura și amploarea drepturilor de utilizare a unor 
active specificate

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 c (i)

documentation Explicații privind natura și amploarea (de exemplu cantitatea, plasarea în 
timp sau valoarea, după caz) drepturilor de utilizare a unor active 
specificate, prevăzute în acordurile de concesiune a serviciilor. 
[Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]]

ifrs-full ExplanationOfNatureOfRe 
quirementInIFRSAndCon 
clusionWhyRequirementI 
sInConflictWithFairPresen 
tation

text label Explicații privind natura cerinței prevăzute în IFRS și concluzia că 
aceasta intră în contradicție cu obiectivul situațiilor financiare prevăzut 
în Cadrul general

Prezentarea informațiilor: IAS 1.23 a

documentation Se explică titlul IFRS-ului respectiv, natura cerinței și motivul pentru care 
conducerea a ajuns la concluzia că respectarea acelei cerințe induce atât 
de mult în eroare în circumstanțele respective încât intră în contradicție 
cu obiectivul situațiilor financiare prevăzut în Cadrul general.
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ifrs-full ExplanationOfNecessaryIn 
formationNotAvailable 
AndDevelopmentCostEx 
cessive

text label Explicarea motivului pentru care nu sunt raportate veniturile din partea 
clienților externi pentru fiecare produs și serviciu sau pentru fiecare grup 
de produse și servicii similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.32, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.33

documentation Explicarea motivului pentru care nu sunt raportate veniturile din partea 
clienților externi pentru fiecare produs și serviciu sau pentru fiecare grup 
de produse și servicii similare (de exemplu, în cazul în care costul 
elaborării informațiilor ar fi excesiv). [Referințe: produse și servicii 
[member]; venituri]

ifrs-full ExplanationOfNotApplied 
NewStandardsOrInterpre 
tations

text label Explicații privind neaplicarea unor standarde sau interpretări noi Prezentarea informațiilor: IAS 8.30 a

documentation Se explică de ce entitatea nu a aplicat încă un IFRS nou care a fost emis, 
dar care nu este încă în vigoare.

ifrs-full ExplanationOfObjectiveOf 
MethodUsedAndLimita 
tionsThatMayResultInIn 
formationProvidedSensiti 
vityAnalysisOtherThan 
SpecifiedInParagra 
ph128aOfIFRS17

text label Explicarea obiectivului metodei utilizate și a limitărilor care ar putea 
decurge din acesta pentru informațiile prezentate, analiza de 
sensibilitate, alta decât cea menționată la punctul 128(a) din IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.129 b

documentation Explicarea obiectivului metodei utilizate și a limitărilor care ar putea 
decurge din acesta pentru informațiile prezentate pentru o altă analiză de 
sensibilitate decât analiza menționată la punctul 128(a) din IFRS 17.

ifrs-full ExplanationOfPeriodOver 
WhichManagementHa 
sProjectedCashFlows

text label Explicații privind perioada pentru care conducerea a prevăzut fluxurile 
de trezorerie

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
d (iii), prezentarea informațiilor: IAS 
36.134 e (iii)

documentation Explicații privind perioada pentru care conducerea a prevăzut fluxurile 
de trezorerie pe baza bugetelor/prognozelor financiare aprobate de 
conducere, precum și, atunci când s-a utilizat o perioadă mai mare de 
cinci ani pentru o unitate (un grup de unități) generatoare de numerar, o 
explicație privind motivele pentru care se justifică o perioadă mai mare. 
[Referințe: unități generatoare de numerar [member]]
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ifrs-full ExplanationOfPossibilityO 
fReimbursementContin 
gentLiabilities

text label Explicații privind posibilitatea de rambursare, datorii contingente Prezentarea informațiilor: IAS 37.86 c

documentation Explicații privind posibilitatea de rambursare de către o altă parte a 
cheltuielilor pentru decontarea datoriilor contingente. [Referințe: datorii 
contingente [member]]

ifrs-full ExplanationOfPossibilityO 
fReimbursementContin 
gentLiabilitiesInBusiness 
Combination

text label Explicații privind posibilitatea de rambursare, datorii contingente într-o 
combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j 
(i)

documentation Explicații privind posibilitatea de rambursare de către o altă parte a 
cheltuielilor pentru decontarea datoriilor contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; 
combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full ExplanationOfReasonFor 
NondisclosureOfInforma 
tionRegardingContingen 
tAsset

text label Explicații privind natura generală a disputei și motivul neprezentării 
informațiilor referitoare la un activ contingent

Prezentarea informațiilor: IAS 37.92

documentation Explicații privind natura generală a disputei cu alte părți privind obiectul 
unui activ contingent și privind neprezentarea și motivul neprezentării 
informațiilor solicitate referitoare la un posibil activ care apare ca urmare 
a unor evenimente anterioare și a cărui existență va fi confirmată doar de 
apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, 
care nu sunt în totalitate controlate de entitate.

ifrs-full ExplanationOfReasonFor 
NondisclosureOfInforma 
tionRegardingContin 
gentLiability

text label Explicații privind natura generală a disputei și motivul neprezentării 
informațiilor referitoare la o datorie contingentă

Prezentarea informațiilor: IAS 37.92

documentation Explicații privind natura generală a disputei cu alte părți privind obiectul 
unei datorii contingente și privind neprezentarea și motivul 
neprezentării de către entitate a informațiilor solicitate referitoare la o 
datorie contingentă. [Referințe: datorii contingente [member]]
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ifrs-full ExplanationOfReasonFor 
NondisclosureOfInforma 
tionRegardingProvision

text label Explicații privind natura generală a disputei și motivul neprezentării 
informațiilor referitoare la un provizion

Prezentarea informațiilor: IAS 37.92

documentation Explicații privind natura generală a disputei cu alte părți privind obiectul 
unui provizion și privind neprezentarea și motivul neprezentării de către 
entitate a informațiilor solicitate referitoare la un provizion. [Referințe: 
provizioane]

ifrs-full ExplanationOfReasons 
ForChangesInLossAllowan 
ceForFinancialInstruments

text label Explicații privind motivele modificărilor ajustării pentru pierdere 
aferente instrumentelor financiare

Exemplu: IFRS 7.B8D

documentation Explicații privind motivele modificărilor ajustării pentru pierdere 
aferente instrumentelor financiare, care pot include (a) structura 
portofoliului; (b) volumul instrumentelor financiare achiziționate sau 
emise și (c) gravitatea pierderilor din credit preconizate.

ifrs-full ExplanationOfReasonsFor 
SignificantChangesInFinan 
cialStatementLineItems 
DueToApplicationO 
fIFRS15

text label Explicații privind motivele modificărilor semnificative ale elementelor- 
rând din situația financiară ca urmare a aplicării IFRS 15

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.C8 
b

documentation Explicații privind motivele modificărilor semnificative ale elementelor- 
rând din situația financiară ca urmare a aplicării IFRS 15.

ifrs-full ExplanationOfReasons 
WhyEntityElectedToAp 
plyIFRSsAsIfItHadNever 
StoppedApplyingIFRSs

text label Explicații privind motivele pentru care entitatea a ales să aplice IFRS- 
urile ca și cum aceasta nu ar fi încetat niciodată să le aplice

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.23B

documentation Explicații privind motivele pentru care o entitate care a aplicat IFRS-urile 
într-o perioadă de raportare anterioară, dar care în cele mai recente 
situații financiare anuale anterioare nu a inclus o declarație explicită și 
fără rezerve de conformitate cu IFRS-urile, a ales să aplice IFRS-urile ca și 
cum aceasta nu ar fi încetat niciodată să le aplice.
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ifrs-full ExplanationOfReason 
WhyItIsImpracticableTo 
DetermineAmountsFor 
CorrectionRelatedToPrior 
PeriodErrors

text label Explicații privind motivul pentru care este imposibil să se determine 
valorile corecțiilor legate de erorile perioadei anterioare

Prezentarea informațiilor: IAS 8.49 d

documentation Explicații privind motivul pentru care este imposibil să se determine 
valorile corecțiilor legate de erorile perioadei anterioare.

ifrs-full ExplanationOfReason 
WhyItIsImpracticableTo 
DetermineAmountsOfAd 
justmentsRelatedTo 
ChangeInAccountingPo 
licy

text label Explicații privind motivul pentru care este imposibil să se determine 
valorile ajustărilor legate de modificarea politicii contabile

Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 h, 
prezentarea informaților: IAS 8.29 e

documentation Explicații privind motivul pentru care este imposibil să se determine 
valorile ajustărilor legate de modificări ale politicii contabile.

ifrs-full ExplanationOfRelation 
shipBetweenAmountsPaya 
bleOnDemandThatArise 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS17AndCarryin 
gAmountOfRelatedGroup 
sOfContracts

text label Explicarea relației dintre cuantumurile de plătit la cerere care rezultă din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 și valoarea contabilă a 
portofoliilor de contracte aferente

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 c

documentation Explicarea relației dintre cuantumurile de plătit la cerere care rezultă din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17 și valoarea contabilă a 
portofoliilor de contracte aferente.

ifrs-full ExplanationOfRelation 
shipBetweenInsuranceFi 
nanceIncomeExpensesAn 
dInvestmentReturnOnAs 
sets

text label Explicarea relației dintre veniturile (cheltuielile) financiare legate de 
asigurări și rentabilitatea investițiilor în active

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.110

documentation Explicarea relației dintre veniturile (cheltuielile) financiare legate de 
asigurări și rentabilitatea investițiilor în active, pentru a le permite 
utilizatorilor situațiilor financiare ale entității să evalueze sursele 
veniturilor sau cheltuielilor financiare recunoscute în profit sau pierdere 
și în alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: venituri (cheltuieli) 
financiare legate de asigurări]
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ifrs-full ExplanationOfRelation 
shipBetweenSensitivities 
ToChangesInRiskExposure 
sArisingFromInsurance 
ContractsAndFromFinan 
cialAssetsHeld

text label Explicarea relației dintre sensibilitățile la modificările variabilelor de risc 
care decurg din contractele de asigurare și din activele financiare deținute

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii)

documentation Explicarea relației dintre sensibilitățile la modificările variabilelor de risc 
care decurg din contractele de asigurare și cele care decurg din activele 
financiare deținute de entitate. [Referințe: contracte de asigurare 
[member]; active financiare]

ifrs-full ExplanationOfRelation 
shipsBetweenParentsAn 
dEntity

text label Explicarea relațiilor dintre societatea-mamă și filiale Prezentarea informațiilor: IAS 24.13

documentation Explicarea relațiilor dintre o societate-mamă și filialele sale. [Referințe: 
filiale [member]]

ifrs-full ExplanationOfRelevantFac 
torsInReachingDecisionTo 
ProvideSupportThatResul 
tedInControllingUnconso 
lidatedStructuredEntity

text label Explicarea factorilor relevanți care au stat la baza deciziei de a furniza 
sprijin care a avut ca rezultat obținerea controlului asupra unei entități 
structurate neconsolidate

Prezentarea informațiilor: IFRS 
12.19G

documentation Explicarea factorilor relevanți care au stat la baza deciziei unei entități de 
investiții sau a uneia dintre filialele sale neconsolidate de a furniza, fără a 
avea o obligație contractuală în acest sens, sprijin financiar sau de altă 
natură unei entități structurate neconsolidate asupra căreia entitatea de 
investiții nu deținea controlul, ceea ce a avut drept rezultat obținerea 
controlului. [Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de 
investiții [text block]; filiale [member]; entități structurate neconsolidate 
[member]]

ifrs-full ExplanationOfRestriction 
sOnDistributionOfReva 
luationSurplusForIntangi 
bleAssets

text label Explicarea restricțiilor privind distribuirea surplusului din reevaluare 
aferent imobilizărilor necorporale

Prezentarea informațiilor: IAS 38.124 
b

documentation Explicarea restricțiilor privind distribuirea către acționari a soldului 
surplusului din reevaluare aferent imobilizărilor necorporale. [Referințe: 
surplus din reevaluare]
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ifrs-full ExplanationOfRestriction 
sOnRemittanceOfInco 
meAndDisposalProceedsO 
fInvestmentProperty

text label Explicarea restricțiilor impuse asupra gradului de realizare a investițiilor 
imobiliare sau asupra transferului de venituri și încasări din cedarea unei 
investiții imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 g

documentation Explicarea existenței restricțiilor impuse asupra gradului de realizare a 
investițiilor imobiliare sau asupra transferului de venituri și încasări din 
cedarea unei investiții imobiliare. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full ExplanationOfRiskManage 
mentStrategyRelatedToH 
edgeAccountingExplana 
tory

text block label Explicații privind strategia de gestionare a riscului legată de 
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.22A

documentation Explicații privind strategia de gestionare a riscului legată de 
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor.

ifrs-full ExplanationOfSeasonali 
tyOrCyclicalityOfInteri 
mOperations

text label Explicații privind periodicitatea sau ciclicitatea operațiunilor interimare Prezentarea informațiilor: IAS 34.16A 
b

documentation Comentarii explicative privind periodicitatea sau ciclicitatea 
operațiunilor interimare.

ifrs-full ExplanationOfShareOp 
tionsInSharebasedPaymen 
tArrangement

text label Descrierea angajamentului de plată pe bază de acțiuni Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 a

documentation Descrierea angajamentelor de plată pe bază de acțiuni care au existat la 
orice moment în decursul perioadei de raportare. [Referințe: 
angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full ExplanationOfSignifi 
cantChangesInContractAs 
setsAndContractLiabilitie 
sExplanatory

text block label Explicarea modificărilor semnificative ale activelor și ale datoriilor din 
contracte [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.118

documentation Explicarea modificărilor semnificative ale activelor și ale datoriilor din 
contracte. [Referințe: active din contracte; datorii din contracte]
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ifrs-full ExplanationOfSignifi 
cantChangesInNetInvest 
mentInFinanceLeaseExpla 
natory

text block label Explicarea modificărilor semnificative ale investiției nete în contractul de 
leasing financiar [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.93

documentation Explicarea modificărilor semnificative ale valorii contabile a investiției 
nete în contractele de leasing financiar. [Referințe: investiții nete în 
contracte de leasing financiar]

ifrs-full ExplanationOfSignificant 
DecreaseInLevelOfGovern 
mentGrantsForAgricultura 
lActivity

text label Explicarea reducerii semnificative a nivelului subvențiilor 
guvernamentale pentru activitățile agricole

Prezentarea informațiilor: IAS 41.57 c

documentation Explicarea unei reduceri semnificative a nivelului subvențiilor 
guvernamentale pentru activitățile agricole. [Referințe: guvern 
[member]; subvenții guvernamentale]

ifrs-full ExplanationOfSignificant 
TermsOfServiceConcessio 
nArrangementThatMayAf 
fectAmountTimingAnd 
CertaintyOfFutureCash 
Flows

text label Explicarea termenilor importanți ai acordului de concesiune a serviciilor 
care pot afecta valoarea, plasarea în timp și certitudinea fluxurilor 
viitoare de trezorerie

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6 b

documentation Explicarea termenilor importanți ai acordului de concesiune a serviciilor 
care pot afecta valoarea, plasarea în timp și certitudinea fluxurilor 
viitoare de trezorerie (de exemplu perioada de concesiune, datele la care 
se face revizuirea prețurilor și baza pe care este determinată revizuirea de 
preț sau renegocierea). [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor 
[member]]

ifrs-full ExplanationOfTermsAnd 
ConditionsOfOutstanding 
BalancesForRelatedParty 
Transaction

text label Explicații privind termenele și condițiile soldurilor scadente ale 
tranzacțiilor cu părți afiliate

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 b 
(i)

documentation Explicații privind termenele și condițiile soldurilor scadente ale 
tranzacțiilor cu părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]
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ifrs-full ExplanationOfTransac 
tionsRecognisedSeparately 
FromAcquisitionOfAsset 
sAndAssumptionOfLiabili 
tiesInBusinessCombina 
tion

text label Descrierea tranzacțiilor recunoscute separat de achiziția activelor și 
asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l 
(i), prezentarea informațiilor: IFRS 3. 
B64 l, prezentarea informațiilor: IFRS 
3.B64 m

documentation Descrierea tranzacțiilor care sunt recunoscute separat de achiziția 
activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full ExplanationOfTransfersOf 
CumulativeGainOrLossWi 
thinEquityOfInvestmentsI 
nEquityDesignatedAsMea 
suredAtFairValueThrough 
OtherComprehensiveIn 
come

text label Explicații privind transferurile câștigului sau pierderii cumulat(e) în 
capitalurile proprii pentru investițiile în instrumente de capitaluri 
proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
e

documentation Explicații privind transferurile câștigului sau pierderii cumulat(e) în 
capitalurile proprii pentru investițiile în instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global]

ifrs-full ExplanationOfUnfulfilled 
ConditionsAndOtherCon 
tingenciesAttachingToGo 
vernmentAssistance

text label Explicații privind condițiile neîndeplinite și alte situații neprevăzute 
legate de asistența guvernamentală

Prezentarea informațiilor: IAS 20.39 c

documentation Explicații privind condițiile neîndeplinite și alte situații neprevăzute 
legate de asistența guvernamentală care a fost recunoscută. [Referințe: 
guvern [member]]

ifrs-full ExplanationOfValueAs 
signedToKeyAssumption

text label Explicații privind valoarea atribuită ipotezei principale Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 f 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
36.135 e (ii)

documentation Explicații privind valoarea (valorile) atribuite ipotezei (ipotezelor) 
principale utilizate de conducere pentru a determina valoarea 
recuperabilă a unei unități (a unui grup de unități) generatoare de 
numerar. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]]
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ifrs-full ExplanationOfWhenEnti 
tyExpectsToRecogniseTran 
sactionPriceAllocatedToRe 
mainingPerformanceObli 
gationsAsRevenue

text label Explicații privind momentul în care entitatea preconizează că va 
recunoaște ca venit prețul tranzacției care a fost alocat obligațiilor de 
executare rămase

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.120 
b (ii)

documentation Explicații privind momentul în care entitatea preconizează că va 
recunoaște ca venit prețul tranzacției care a fost alocat obligațiilor de 
executare rămase. [Referințe: venituri din contractele cu clienții; prețul 
tranzacției alocat obligațiilor de executare rămase]

ifrs-full ExplanationOfWhetherA 
nyConsiderationFromCon 
tractsWithCustomersIsNo 
tIncludedInDisclosureOf 
TransactionPriceAllocated 
ToRemainingPerforman 
ceObligations

text label Explicații privind măsura în care există vreo contraprestație din 
contractele cu clienții care nu este inclusă în prețul tranzacției alocat 
obligațiilor de executare rămase

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.122

documentation Explicații privind măsura în care există vreo contraprestație din 
contractele cu clienții care nu este inclusă în prețul tranzacției alocat 
obligațiilor de executare rămase. [Referințe: prețul tranzacției alocat 
obligațiilor de executare rămase]

ifrs-full ExplanationOfWhether 
BreachesWhichPermitte 
dLenderToDemandAcceler 
atedRepaymentWereReme 
diedOrTermsOfLoansPaya 
bleWereRenegotiatedBefor 
eFinancialStatementsWer 
eAuthorisedForIssue

text label Explicații privind măsura în care încălcările care au permis creditorului 
să solicite rambursarea accelerată au fost remediate sau măsura în care au 
fost renegociați termenii împrumuturilor de plată, înainte să fie aprobată 
publicarea situațiilor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.19

documentation Explicații privind măsura în care încălcările termenilor împrumuturilor 
care au permis creditorului să solicite rambursarea accelerată au fost 
remediate sau măsura în care au fost renegociați termenii 
împrumuturilor de plată, înainte să fie aprobată publicarea situațiilor 
financiare.

ifrs-full ExplanationOfWhetherEn 
tityAppliesExemptionI 
nIAS2425

text label Explicații privind aplicarea de către entitate a scutirii prevăzute la 
punctul 25 din IAS 24

Prezentarea informațiilor: IAS 24.26

documentation Explicații privind aplicarea de către entitate a scutirii prevăzute la 
punctul 25 din IAS 24.
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ifrs-full ExplanationOfWhetherEn 
tityHasObligationToRe 
turnCollateralSoldOrRe 
pledged

text label Explicarea măsurii în care entitatea are obligația de a returna garanțiile 
reale vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către 
proprietarul garanției reale

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.15 b

documentation Explicarea măsurii în care entitatea are obligația de a returna garanțiile 
reale vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către 
proprietarul garanției reale.

ifrs-full ExplanationOfWhetherPar 
ticipantsContributeToRetir 
ementBenefitPlan

text label Explicarea măsurii în care participanții contribuie la planurile de pensii Prezentarea informațiilor: IAS 26.36 d

documentation Explicarea măsurii în care participanții contribuie la planurile de pensii.

ifrs-full ExplanationOfWhether 
PracticalExpedientIsAp 
pliedForDisclosureOfTran 
sactionPriceAllocatedToRe 
mainingPerformanceObli 
gations

text label Explicații privind măsura în care soluția practică este aplicată pentru 
prezentarea prețului tranzacției alocat obligațiilor de executare rămase

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.122

documentation Explicații privind măsura în care soluția practică este aplicată pentru 
prezentarea prețului tranzacției alocat obligațiilor de executare rămase. 
[Referințe: prețul tranzacției alocat obligațiilor de executare rămase]

ifrs-full ExplanationOfWhyEntity 
CameToDifferentConclu 
sionsInNewAssessmentAp 
plyingParagraph 
s412aOr412AaOfIFRS9At 
DateOfInitialApplicationO 
fIFRS17

text label Explicarea motivului pentru care entitatea a ajuns la concluzii diferite în 
noua evaluare aplicând punctul 4.1.2(a) sau punctul 4.1.2A(a) din IFRS 9 
la data aplicării inițiale a IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C33 c

documentation Explicarea motivului pentru care entitatea a ajuns la concluzii diferite în 
noua evaluare aplicând punctul 4.1.2(a) sau punctul 4.1.2A(a) din IFRS 9 
la data aplicării inițiale a IFRS 17.
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ifrs-full ExplanationOfWhyFairVa 
lueCannotBeReliablyMea 
suredForInvestmentProper 
tyAtCostOrInAccordance 
WithIFRS16WithinFairVa 
lueModel

text label Explicarea motivelor pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în 
mod fiabil pentru investițiile imobiliare evaluate la cost sau în 
conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste

Prezentarea informațiilor: IAS 40.78 b

documentation Explicarea motivelor pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în 
mod fiabil pentru investițiile imobiliare atunci când entitatea evaluează 
investițiile imobiliare la cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul 
modelului valorii juste. [Referințe: la cost sau în conformitate cu IFRS 16 
în cadrul modelului valorii juste [member]; investiții imobiliare]

ifrs-full ExplanationOfWhyMe 
thodsUsedToRecogniseRe 
venueProvideFaithfulDe 
pictionOfTransferOfGood 
sOrServices

text label Explicarea motivelor pentru care metodele utilizate pentru 
recunoașterea veniturilor ilustrează exact transferul de bunuri sau 
servicii

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.124 
b

documentation Explicarea motivelor pentru care metodele utilizate pentru 
recunoașterea veniturilor din contractele cu clienții ilustrează exact 
transferul de bunuri sau servicii. [Referințe: venituri din contractele cu 
clienții]

ifrs-full ExplanationOrCrossRefer 
encesToInterimFinancial 
StatementDisclosuresFor 
FirsttimeAdopter

text label Explicarea trimiterilor încrucișate la situațiile financiare interimare care 
trebuie prezentate de entitățile care adoptă pentru prima dată IFRS-urile

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.33

documentation Explicarea trimiterilor încrucișate la alte documente publicate care 
includ informații semnificative pentru înțelegerea perioadei interimare 
curente a entității în cazul entităților care adoptă pentru prima dată IFRS- 
urile.

ifrs-full ExplanationWhenGreatest 
TransferActivityTookPlace

text label Explicații privind momentul în care a avut loc cea mai mare activitate de 
transfer

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G 
c (i)

documentation Explicații privind momentul în care a avut loc cea mai mare activitate de 
transfer în cadrul unei perioade de raportare (de exemplu, în ultimele 
cinci zile ale perioadei de raportare) pe parcursul căreia valoarea totală a 
încasărilor din activitatea de transfer (care îndeplinește condițiile pentru 
derecunoaștere) nu este distribuită uniform (de exemplu, dacă o parte 
substanțială a volumului total al activității de transfer are loc în ultimele 
zile ale perioadei de raportare).
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ifrs-full ExplanationWhichDisclo 
suresCouldNotBeMadeAn 
dReasonsWhyTheyCannot 
BeMadeIfInitialAccounting 
ForBusinessCombinationI 
sIncomplete

text label Explicații privind informațiile care nu au putut fi prezentate și motivele 
pentru care nu pot fi prezentate în cazul în care contabilizarea inițială a 
combinării de întreprinderi este incompletă în momentul autorizării 
pentru publicare a situațiilor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B66

documentation Explicații privind informațiile care nu au putut fi prezentate și motivele 
pentru care nu pot fi prezentate în cazul în care contabilizarea inițială a 
combinării de întreprinderi este incompletă în momentul autorizării 
pentru publicare a situațiilor financiare. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full ExplanationWhyFairValue 
BecomesReliableForBiolo 
gicalAssetsPreviouslyMea 
suredAtCost

text label Explicarea motivelor pentru care valoarea justă poate fi evaluată în mod 
fiabil pentru activele biologice evaluate anterior la cost

Prezentarea informațiilor: IAS 41.56 b

documentation Explicarea motivelor pentru care valoarea justă poate fi evaluată în mod 
fiabil pentru activele biologice evaluate anterior la cost minus orice 
amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate. 
[Referințe: la cost [member]; active biologice; pierdere din depreciere]

ifrs-full ExplanationWhyFairValue 
CannotBeReliablyMeasur 
edForBiologicalAssetsAt 
Cost

text label Explicarea motivelor pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în 
mod fiabil pentru activele biologice evaluate la cost

Prezentarea informațiilor: IAS 41.54 b

documentation Explicarea motivelor pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în 
mod fiabil pentru activele biologice evaluate la cost minus orice 
amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate. 
[Referințe: active biologice; pierdere din depreciere]

ifrs-full ExplanationWhyFairValue 
CannotBeReliablyMeasur 
edForInvestmentProperty 
CostModel

text label Explicarea motivelor pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în 
mod fiabil pentru investițiile imobiliare, modelul bazat pe cost

Prezentarea informațiilor: IAS 40.79 e 
(ii)

documentation Explicarea motivelor pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în 
mod fiabil pentru investițiile imobiliare evaluate utilizând modelul bazat 
pe cost. [Referințe: investiții imobiliare]
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ifrs-full ExplanationWhyFinancial 
StatementsNotPreparedOn 
GoingConcernBasis

text label Explicații privind motivul pentru care entitatea nu își va mai putea 
continua activitatea

Prezentarea informațiilor: IAS 1.25

documentation Explicații privind motivul pentru care entitatea nu își va mai putea 
continua activitatea.

ifrs-full ExplorationAndEvaluatio 
nAssetsMember

member label Active de explorare și evaluare [member] Practică comună: IAS 36.127

documentation Acest membru reprezintă cheltuielile de explorare și de evaluare 
recunoscute drept active în conformitate cu politicile contabile ale 
entității. Cheltuielile de explorare și de evaluare sunt cheltuieli suportate 
de către o entitate în legătură cu explorarea și evaluarea resurselor 
minerale înainte ca fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială ale 
extracției resurselor minerale să poată fi demonstrate.

ifrs-full ExposureToCreditRiskOn 
LoanCommitmentsAndFi 
nancialGuaranteeCon 
tracts

X instant, credit label Expunerea la riscul de credit pentru angajamente de creditare și contracte 
de garanție financiară

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Valoarea expunerii la riscul de credit pentru angajamente de creditare și 
contracte de garanție financiară. [Referințe: angajamente de creditare 
[member]; contracte de garanție financiară [member]; risc de credit 
[member]]

periodStartLabel Expunerea la riscul de credit pentru angajamente de creditare și contracte 
de garanție financiară la începutul perioadei

periodEndLabel Expunerea la riscul de credit pentru angajamente de creditare și contracte 
de garanție financiară la finalul perioadei
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ifrs-full ExposureToRiskThatAri 
sesFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS17

X instant label Expunerea la riscul care decurge din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125 a

documentation Valoarea expunerii la riscul care decurge din contractele care intră sub 
incidența IFRS 17.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full ExpropriationOfMajorAs 
setsByGovernmentMem 
ber

member label Exproprierea de către guvern a unor active importante [member] Exemplu: IAS 10.22 c

documentation Acest membru reprezintă exproprierea de către guvern a unor active 
importante. [Referințe: guvern [member]]

ifrs-full ExternalCreditGradesAxis axis label Clase de rating de credit extern [axis] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a, 
exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c, 
exemplu: IFRS 7.IG20C, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG24 a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ExternalCreditGradesMem 
ber

member label Clase de rating de credit extern [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a, 
exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c, 
exemplu: IFRS 7.IG20C, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG24 a

documentation Acest membru reprezintă clasele de rating de credit care au fost furnizate 
de agențiile de rating extern.

ifrs-full FactoringOfReceivable 
sMember

member label Factoringul creanțelor [member] Exemplu: IFRS 7.B33

documentation Acest membru reprezintă tranzacțiile prin care o entitate își transferă 
creanțele unei alte părți (factorul).
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ifrs-full FactorsUsedToIdentifyEnti 
tysReportableSegments

text label Descrierea factorilor utilizați pentru identificarea segmentelor 
raportabile ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.22 a

documentation Descrierea factorilor utilizați pentru identificarea segmentelor 
raportabile ale entității, inclusiv baza de organizare (de exemplu, dacă 
conducerea a ales să organizeze entitatea după diferențele dintre produse 
și servicii, zone geografice, medii de reglementare sau o combinație de 
factori și dacă segmentele operaționale au fost agregate). [Referințe: zone 
geografice [member]; segmente operaționale [member]; produse și 
servicii [member]; segmente raportabile [member]]

ifrs-full FairValueAsDeemedCos 
tAxis

axis label Valoarea justă drept cost presupus [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full FairValueGainLossThat 
WouldHaveBeenRecognise 
dInOtherComprehensi 
veIncomeIfFinancialAsset 
sHadNotBeenReclassified

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în alte 
elemente ale rezultatului global dacă activele financiare nu ar fi fost 
reclasificate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12D 
b

documentation Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în alte 
elemente ale rezultatului global dacă activele financiare nu ar fi fost 
reclasificate. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FairValueGainLossThat 
WouldHaveBeenRecognise 
dInProfitOrLossIfFinancia 
lAssetsHadNotBeenReclas 
sifiedOutOfFairValue 
ThroughProfitOrLossAn 
dIntoFairValueThroughO 
therComprehensiveInco 
meInitialApplicationO 
fIFRS9

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere dacă activele financiare nu ar fi fost reclasificate din 
categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere în 
categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42M 
b

documentation Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere dacă activele financiare nu ar fi fost reclasificate din 
categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere în 
categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global în urma trecerii la IFRS 9. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full FairValueGainLossThat 
WouldHaveBeenRecognise 
dInProfitOrLossOrOther 
ComprehensiveIncomeIfFi 
nancialAssetsHadNotBeen 
ReclassifiedFirstApplicatio 
nOfIFRS9

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere sau în alte elemente ale rezultatului global dacă activele 
financiare nu ar fi fost reclasificate ca evaluate la costul amortizat, 
aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42M 
b

documentation Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere sau în alte elemente ale rezultatului global dacă activele 
financiare nu ar fi fost reclasificate astfel încât acestea să fie evaluate la 
costul amortizat în urma trecerii la IFRS 9. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FairValueGainLossThat 
WouldHaveBeenRecognise 
dInProfitOrLossOrOther 
ComprehensiveIncomeIfFi 
nancialLiabilitiesHadNot 
BeenReclassifiedFirstAppli 
cationOfIFRS9

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere sau în alte elemente ale rezultatului global dacă datoriile 
financiare nu ar fi fost reclasificate ca evaluate la costul amortizat, 
aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42M 
b

documentation Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere sau în alte elemente ale rezultatului global dacă datoriile 
financiare nu ar fi fost reclasificate astfel încât acestea să fie evaluate la 
costul amortizat în urma trecerii la IFRS 9. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full FairValueGainsLossesOnFi 
nancialAssetsReclassifie 
dOutOfAvailableforsaleFi 
nancialAssetsNotRecogni 
sedInOtherComprehensi 
veIncome

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) la valoarea justă aferente activelor financiare 
reclasificate în afara categoriei activelor financiare disponibile pentru 
vânzare nerecunoscute în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A e

documentation Câștigurile (pierderile) la valoarea justă care ar fi fost recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global dacă activele financiare nu ar fi fost 
reclasificate în afara categoriei activelor financiare disponibile pentru 
vânzare. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare; alte 
elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full FairValueGainsLossesOnFi 
nancialAssetsReclassifie 
dOutOfAvailableforsaleFi 
nancialAssetsRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
come

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) la valoarea justă aferente activelor financiare 
reclasificate în afara categoriei activelor financiare disponibile pentru 
vânzare recunoscute în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A d

documentation Câștigurile (pierderile) la valoarea justă recunoscute în alte elemente ale 
rezultatului global aferente activelor financiare reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare disponibile pentru vânzare. [Referințe: 
active financiare disponibile pentru vânzare; alte elemente ale 
rezultatului global]

ifrs-full FairValueGainsLossesOnFi 
nancialAssetsReclassifie 
dOutOfFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossNotRecognisedInProfi 
tOrLoss

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) la valoarea justă aferente activelor financiare 
reclasificate în afara categoriei activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, nerecunoscute în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A e

documentation Câștigurile (pierderile) la valoarea justă care ar fi fost recunoscute în 
profit sau pierdere dacă activele financiare nu ar fi fost reclasificate în 
afara categoriei activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere]

ifrs-full FairValueGainsLossesOnFi 
nancialAssetsReclassifie 
dOutOfFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossRecognisedInProfitOr 
Loss

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) la valoarea justă aferente activelor financiare 
reclasificate în afara categoriei activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, recunoscute în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A d

documentation Câștigurile (pierderile) la valoarea justă recunoscute în profit sau pierdere 
aferente activelor financiare reclasificate în afara categoriei de evaluare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]
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ifrs-full FairValueGainsOrLossThat 
WouldHaveBeenRecognise 
dInProfitOrLossIfFinancia 
lAssetsHadNotBeenReclas 
sified

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere dacă activele financiare nu ar fi fost reclasificate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12D 
b

documentation Câștigul (pierderea) la valoarea justă care ar fi fost recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere dacă activele financiare nu ar fi fost reclasificate. [Referințe: 
active financiare]

ifrs-full FairValueHedgesMember member label Acoperiri ale valorii juste împotriva riscurilor [member] Prezentarea informațiilor: IAS 39.86 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24Cdocumentation Acest membru reprezintă acoperirile expunerii la modificările valorii 

juste a unui activ sau a unei datorii recunoscut(e) sau a unui angajament 
ferm nerecunoscut sau a unui segment identificat al unui astfel de activ, 
datorie sau angajament ferm care poate fi atribuită unui risc specific și 
care ar putea afecta profitul sau pierderea. [Referințe: acoperiri împotriva 
riscurilor [member]]

ifrs-full FairValueModelMember member label Modelul valorii juste [member] Prezentarea informațiilor: IAS 40.32A

documentation Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe modelul valorii juste. 
Valoarea justă reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui 
activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală 
între participanți de pe piață, la data evaluării.

ifrs-full FairValueOfAcquiredRecei 
vables

X instant, debit label Valoarea justă a creanțelor dobândite Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
h (i)

documentation Valoarea justă a creanțelor dobândite în cadrul unei combinări de 
întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full FairValueOfAssetsRepre 
sentingContinuingInvolve 
mentInDerecognisedFinan 
cialAssets

X instant, debit label Valoarea justă a activelor care reprezintă implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E b

documentation Valoarea justă a activelor care reprezintă implicarea continuă a entității 
în active financiare derecunoscute. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full FairValueOfAssociatedFi 
nancialLiabilities

(X) instant, credit label Valoarea justă a datoriilor financiare asociate Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D 
d

documentation Valoarea justă a datoriilor financiare asociate activelor financiare 
transferate care nu sunt derecunoscute în totalitate. [Referințe: active 
financiare]

negatedLabel Valoarea justă a datoriilor financiare asociate

ifrs-full FairValueOfFinancialAs 
setsReclassifiedAsMeasure 
dAtAmortisedCost

X instant, debit label Valoarea justă a activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare 
la valoarea justă prin profit sau pierdere în categoria de evaluare la costul 
amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12D 
a

documentation Valoarea justă a activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare 
la valoarea justă prin profit sau pierdere în categoria de evaluare la costul 
amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full FairValueOfFinancialAs 
setsReclassifiedAsMeasure 
dAtAmortisedCostFirstAp 
plicationOfIFRS9

X instant, debit label Valoarea justă a activelor financiare reclasificate ca evaluate la costul 
amortizat, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42M 
a

documentation Valoarea justă a activelor financiare care au fost reclasificate astfel încât 
acestea să fie evaluate la costul amortizat în urma trecerii la IFRS 9. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full FairValueOfFinancialAs 
setsReclassifiedOutOfFair 
ValueThroughOtherCom 
prehensiveIncomeCategor 
yIntoAmortisedCostCate 
gory

X instant, debit label Valoarea justă a activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de 
evaluare la costul amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12D 
a

documentation Valoarea justă a activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global astfel încât 
acestea să fie evaluate la costul amortizat. [Referințe: active financiare]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/641  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full FairValueOfFinancialAs 
setsReclassifiedOutOfFair 
ValueThroughProfitOrLos 
sAndIntoFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncomeInitialApplica 
tionOfIFRS9

X instant, debit label Valoarea justă a activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare 
la valoarea justă prin profit sau pierdere în categoria de evaluare la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, aplicarea inițială 
a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42M 
a

documentation Valoarea justă a activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare 
la valoarea justă prin profit sau pierdere în categoria de evaluare la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în urma trecerii la 
IFRS 9. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FairValueOfFinancialInstru 
mentOnDiscontinuatio 
nOfMeasurementAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
BecauseCreditDerivativeI 
sUsedToManageCreditRis 
kAssets

X instant, debit label Valoarea justă a instrumentului financiar la întreruperea evaluării sale la 
valoarea justă prin profit sau pierdere deoarece un instrument derivat de 
credit este utilizat pentru a gestiona riscul de credit, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G 
c

documentation Valoarea justă a unui instrument financiar, recunoscut ca activ, la 
întreruperea evaluării sale la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
deoarece un instrument derivat de credit este utilizat pentru a gestiona 
riscul de credit al instrumentului financiar respectiv. [Referințe: risc de 
credit [member]; instrumente derivate [member]; instrumente 
financiare, clasa [member]]

ifrs-full FairValueOfFinancialInstru 
mentOnDiscontinuatio 
nOfMeasurementAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
BecauseCreditDerivativeI 
sUsedToManageCreditRisk 
Liabilities

X instant, credit label Valoarea justă a instrumentului financiar la întreruperea evaluării sale la 
valoarea justă prin profit sau pierdere deoarece un instrument derivat de 
credit este utilizat pentru a gestiona riscul de credit, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G 
c

documentation Valoarea justă a unui instrument financiar, recunoscut ca datorie, la 
întreruperea evaluării sale la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
deoarece un instrument derivat de credit este utilizat pentru a gestiona 
riscul de credit al instrumentului financiar respectiv. [Referințe: risc de 
credit [member]; instrumente derivate [member]; instrumente 
financiare, clasa [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/642 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full FairValueOfFinancialLiabi 
litiesReclassifiedAsMeasur 
edAtAmortisedCostFirst 
ApplicationOfIFRS9

X instant, credit label Valoarea justă a datoriilor financiare reclasificate ca evaluate la costul 
amortizat, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42M 
a

documentation Valoarea justă a datoriilor financiare care au fost reclasificate astfel încât 
acestea să fie evaluate la costul amortizat în urma trecerii la IFRS 9. 
[Referințe: datorii financiare]

ifrs-full FairValueOfInvestmentIn 
JointVenturesWherePrice 
QuotationsPublished

X instant, debit label Valoarea justă a investițiilor în asocieri în participație pentru care există 
prețuri de piață cotate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 
b (iii)

documentation Valoarea justă a investițiilor în asocieri în participație dacă există prețuri 
de piață cotate pentru investiție. [Referințe: asocieri în participație 
[member]; Investiții în asocieri în participație raportate în situații 
financiare separate]

ifrs-full FairValueOfInvestmentsI 
nAssociatesWherePrice 
QuotationsPublished

X instant, debit label Valoarea justă a investițiilor în entități asociate pentru care există prețuri 
de piață cotate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 
b (iii)

documentation Valoarea justă a investițiilor în entități asociate dacă există prețuri de 
piață cotate pentru investiție. [Referințe: entități asociate [member]; 
investiții în entități asociate raportate în situații financiare separate]

ifrs-full FairValueOfInvestmentsI 
nEquityInstrumentsDe 
signatedAsMeasuredAtFair 
ValueThroughOtherCom 
prehensiveIncome

X instant, debit label Investiții în instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Valoarea investițiilor în instrumente de capitaluri proprii pe care 
entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global. [Referințe: la valoarea justă [member]; alte elemente 
ale rezultatului global]
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ifrs-full FairValueOfInvestmentsI 
nEquityInstrumentsMea 
suredAtFairValueThrough 
OtherComprehensiveInco 
meAtDateOfDerecogni 
tion

X instant, debit label Valoarea justă a investițiilor în instrumente de capitaluri proprii 
desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global la 
data derecunoașterii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11B 
b

documentation Valoarea justă, la data derecunoașterii, a investițiilor în instrumente de 
capitaluri proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: investiții în instrumente 
de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global [member]]

ifrs-full FairValueOfLiabilitiesRe 
presentingContinuingIn 
volvementInDerecognised 
FinancialAssets

X instant, credit label Valoarea justă a datoriilor care reprezintă implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E b

documentation Valoarea justă a datoriilor care reprezintă implicarea continuă a entității 
în active financiare derecunoscute. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FairValueOfPropertyPlan 
tAndEquipmentMaterially 
DifferentFromCarryingA 
mount

X instant, debit label Valoarea justă a imobilizărilor corporale dacă este semnificativ diferită 
de valoarea contabilă

Exemplu: IAS 16.79 d

documentation Valoarea justă a imobilizărilor corporale atunci când aceasta este 
semnificativ diferită de valoarea contabilă. [Referințe: valoare contabilă 
[member]; imobilizări corporale]

ifrs-full FairValueOfSubsidiaries 
ThatCeaseToBeConsolida 
tedAsOfDateOfChange 
OfInvestmentEntityStatus

X instant, debit label Valoarea justă a filialelor care încetează să fie consolidate începând cu 
data schimbării statutului de entitate de investiții

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.9B a

documentation Valoarea justă, începând cu data schimbării statutului de entitate de 
investiții, a filialelor care încetează să fie consolidate. [Referințe: la 
valoarea justă [member]; prezentarea informațiilor privind entitățile de 
investiții [text block]; filiale [member]]
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ifrs-full FairValueOfTransferredFi 
nancialAssetsAssociatedFi 
nancialLiabilitiesThatAre 
NotDerecognisedInTheir 
Entirety

X instant, debit label Valoarea justă a activelor financiare transferate (datoriilor financiare 
asociate) care nu sunt derecunoscute în totalitate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D 
d

documentation Diferența dintre valoarea justă a activelor financiare transferate care nu 
sunt derecunoscute în totalitate și a datoriilor asociate acestora. 
[Referințe: active financiare]

netLabel Valoarea justă netă a activelor financiare transferate (datoriilor financiare 
asociate) care nu sunt derecunoscute în totalitate

ifrs-full FairValueOfTransferredFi 
nancialAssetsAssociatedFi 
nancialLiabilitiesThatAre 
NotDerecognisedInTheir 
EntiretyAbstract

label Valoarea justă a activelor financiare transferate (datoriilor financiare 
asociate) care nu sunt derecunoscute în totalitate [abstract]

ifrs-full FairValueOfTransferredFi 
nancialAssetsThatAreNot 
DerecognisedInTheirEntir 
ety

X instant, debit label Valoarea justă a activelor financiare transferate care nu sunt 
derecunoscute în totalitate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D 
d

documentation Valoarea justă a activelor financiare transferate care nu sunt 
derecunoscute în totalitate. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FairValueOfUnderlyingI 
temsForContractsWithDir 
ectParticipationFeatures

X instant, debit label Valoarea justă a elementelor suport pentru contractele cu caracteristici 
de participare directă

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.111

documentation Valoarea justă a elementelor suport pentru contractele cu caracteristici 
de participare directă. [Referințe: descrierea componenței elementelor 
suport pentru contractele cu caracteristici de participare directă]

ifrs-full FeeAndCommissionEx 
pense

(X) duration, debit label Cheltuieli cu onorarii și comisioane Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor aferente onorariilor și comisioanelor.

negatedTotalLa-
bel

Total cheltuieli cu onorarii și comisioane
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ifrs-full FeeAndCommissionExpen 
seAbstract

label Cheltuieli cu onorarii și comisioane [abstract]

ifrs-full FeeAndCommissionIn 
come

X duration, credit label Venituri din onorarii și comisioane Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor aferente onorariilor și comisioanelor.

totalLabel Total venituri din onorarii și comisioane

ifrs-full FeeAndCommissionInco 
meAbstract

label Venituri din onorarii și comisioane [abstract]

ifrs-full FeeAndCommissionInco 
meExpense

X duration, credit label Venituri din onorarii și comisioane (cheltuieli cu onorariile și 
comisioanele)

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor sau al cheltuielilor aferente onorariilor și 
comisioanelor.

netLabel Venituri nete din onorarii și comisioane (cheltuieli nete cu onorariile și 
comisioanele)

ifrs-full FeeAndCommissionInco 
meExpenseAbstract

label Venituri din onorarii și comisioane (cheltuieli cu onorariile și 
comisioanele) [abstract]

ifrs-full FeeExpenseArisingFromFi 
nancialLiabilitiesNotAtFair 
ValueThroughProfitOr 
Loss

X duration, debit label Cheltuieli cu onorariile provenite din datorii financiare neevaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 c 
(i)

documentation Cuantumul cheltuielilor cu onorariile (altele decât valorile incluse la 
determinarea ratei efective a dobânzii) generate de datoriile financiare 
care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: 
la valoarea justă [member]; datorii financiare]

ifrs-full FeeIncomeAndExpenseAb 
stract

label Venituri din onorarii și cheltuieli cu onorariile [abstract]

ifrs-full FeeIncomeArisingFromFi 
nancialAssetsMeasuredA 
tAmortisedCost

X duration, credit label Venituri din onorarii generate de activele financiare neevaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 c 
(i)

documentation Cuantumul veniturilor din onorarii (altele decât valorile incluse la 
determinarea ratei efective a dobânzii) generate de activele financiare 
care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
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ifrs-full FeeIncomeExpenseArising 
FromFinancialAssetsOrFi 
nancialLiabilitiesNotAtFair 
ValueThroughProfitOr 
Loss

X duration, credit label Venituri din onorarii (cheltuieli cu onorariile) generate de activele 
financiare sau datoriile financiare neevaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 c (i)

documentation Cuantumul veniturilor din onorarii sau al cheltuielilor cu onorariile 
(altele decât valorile incluse la determinarea ratei efective a dobânzii) 
generate de activele financiare sau datoriile financiare care nu sunt 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: la valoarea 
justă [member]; datorii financiare]

ifrs-full FeeIncomeExpenseArising 
FromTrustAndFiduciar 
yActivities

X duration, credit label Venituri din onorarii (cheltuieli cu onorariile) generate de activități de 
administrare a activelor și alte activități fiduciare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 c 
(ii)

documentation Cuantumul veniturilor din onorarii și al cheltuielilor cu onorariile (altele 
decât valorile incluse la determinarea ratei efective a dobânzii) care 
rezultă din activități de administrare a activelor și alte activități fiduciare 
care au drept rezultat deținerea sau investirea de active în numele unor 
persoane, fonduri de investiții, fonduri de pensii și altor instituții.

ifrs-full FinalSalaryPensionDefined 
BenefitPlansMember

member label Planuri de pensii cu beneficii determinate bazate pe salariul final 
[member]

Exemplu: IAS 19.138 b

documentation Acest membru reprezintă planurile de pensii cu beneficii determinate 
bazate pe salariul final. [Referințe: planuri de pensii cu beneficii 
determinate [member]]

ifrs-full FinanceCosts (X) duration, debit label Costuri financiare Prezentarea informațiilor: IAS 1.82 b

documentation Cuantumul costurilor aferente activităților de finanțare ale entității.

negatedLabel Costuri financiare
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ifrs-full FinanceCostsPaidClassifie 
dAsOperatingActivities

X duration, credit label Costuri financiare plătite, clasificate drept activități de exploatare Practică comună: IAS 7.31

documentation Ieșirile de numerar pentru costurile financiare plătite, clasificate drept 
activități de exploatare. [Referințe: costuri financiare]

ifrs-full FinanceIncome X duration, credit label Venituri financiare Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor aferente dobânzilor și altor activități de finanțare 
ale entității.

ifrs-full FinanceIncomeCost X duration, credit label Venituri (costuri) financiare Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor sau al costurilor aferente dobânzilor și altor 
activități de finanțare ale entității.

ifrs-full FinanceIncomeExpenses 
FromReinsuranceContract 
sHeldExcludedFromProfi 
tOrLossAbstract

label Venituri (cheltuieli) de finanțare legate de asigurări din contractele de 
reasigurare deținute excluse din profit sau pierdere [abstract]

ifrs-full FinanceIncomeExpenses 
FromReinsuranceContract 
sHeldExcludedFromProfi 
tOrLossBeforeTax

X duration, credit label Venituri (cheltuieli) de finanțare din contractele de reasigurare deținute 
excluse din profit sau pierdere, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.82, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90documentation Cuantumul veniturilor (cheltuielilor) financiare din contractele de 

reasigurare deținute care este exclus din profit sau pierdere și recunoscut 
în alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, înainte de 
ajustările din reclasificare. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare 
legate de asigurări; contracte de reasigurare deținute [member]]
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ifrs-full FinanceIncomeExpenses 
FromReinsuranceContract 
sHeldExcludedFromProfi 
tOrLossNetOfTax

X duration, credit label Venituri (cheltuieli) de finanțare din contractele de reasigurare deținute 
excluse din profit sau pierdere, după impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.82, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90

documentation Cuantumul veniturilor (cheltuielilor) financiare din contractele de 
reasigurare deținute care este exclus din profit sau pierdere și recunoscut 
în alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, înainte de 
ajustările din reclasificare. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare 
legate de asigurări; contracte de reasigurare deținute [member]]

ifrs-full FinanceIncomeExpenses 
FromReinsuranceContract 
sHeldRecognisedInProfi 
tOrLoss

X duration, credit label Venituri (cheltuieli) de finanțare din contractele de reasigurare deținute 
recunoscute în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.82 bc, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.82

documentation Cuantumul veniturilor (cheltuielilor) financiare din contractele de 
reasigurare deținute care este recunoscut în profit sau pierdere. 
[Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de 
reasigurare deținute [member]]

ifrs-full FinanceIncomeOnNetIn 
vestmentInFinanceLease

X duration, credit label Venituri financiare aferente investiției nete într-un contract de leasing 
financiar

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.90 a 
(ii)

documentation Cuantumul veniturilor financiare aferente investiției nete într-un 
contract de leasing financiar. [Referințe: venituri financiare; investiții 
nete în contracte de leasing financiar]

ifrs-full FinanceIncomeReceived 
ClassifiedAsOperatingAc 
tivities

X duration, debit label Venituri financiare încasate, clasificate drept activități de exploatare Practică comună: IAS 7.31

documentation Intrările de numerar provenite din veniturile financiare încasate, 
clasificate drept activități de exploatare. [Referințe: venituri financiare]

ifrs-full FinanceLeaseReceivables X instant, debit label Creanțe aferente contractelor de leasing financiar Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul creanțelor aferente contractelor de leasing financiar.
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ifrs-full FinancialAssets X instant, debit label Active financiare Prezentarea informațiilor: IFRS 7.25, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M, 
exemplu: IFRS 7.35N

documentation Cuantumul activelor care reprezintă: (a) numerar; (b) un instrument de 
capitaluri proprii al unei alte entități; (c) un drept contractual: (i) de a 
primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate sau (ii) de a 
schimba active financiare sau datorii financiare cu altă entitate în condiții 
care sunt potențial favorabile entității sau (d) un contract care va fi sau 
poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității și este: (i) un instrument financiar nederivat pentru care entitatea 
este sau poate fi obligată să primească un număr variabil din propriile 
instrumente de capitaluri proprii sau (ii) un instrument financiar derivat 
care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe 
de numerar sau al unui alt activ financiar cu un număr fix din propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității. În acest sens, propriile 
instrumentele de capitaluri proprii ale entității nu includ instrumente 
financiare care pot fi lichidate înainte de scadență clasificate drept 
instrumente de capitaluri proprii în conformitate cu punctele 16A-16B 
din IAS 32, instrumente care impun entității o obligație de a livra unei 
alte părți o parte proporțională din activele nete ale entității doar la 
lichidare și sunt clasificate drept instrumente de capitaluri proprii în 
conformitate cu punctele 16C-16D din IAS 32 sau instrumente care sunt 
contracte pentru viitoarea primire sau livrare a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității. [Referințe: instrumente financiare, clasa 
[member]; datorii financiare]

totalLabel Total active financiare

periodStartLabel Active financiare la începutul perioadei

periodEndLabel Active financiare la finalul perioadei
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ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionCarryingAmountAfter 
ApplyingAmendments

X instant, debit label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 pentru 
caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, valoarea 
contabilă după aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 b

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, 
după aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionCarryingAmountIm 
mediatelyBeforeApplyin 
gAmendments

X instant, debit label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 pentru 
caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, valoarea 
contabilă imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 a

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, 
imediat înainte de aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionMeasurementCategor 
yAfterApplyingAmend 
ments

text label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 pentru 
caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, categoria de 
evaluare după aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 b

documentation Categoria de evaluare a activelor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, 
după aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionMeasurementCategor 
yImmediatelyBeforeAp 
plyingAmendments

text label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 pentru 
caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, categoria de 
evaluare imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 a

documentation Categoria de evaluare a activelor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, 
imediat înainte de aplicarea amendamentelor.
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ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17CarryingA 
mountAfterApplyingA 
mendments

X instant, debit label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, valoarea contabilă după aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 b

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 aduse prin IFRS 17, după aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17CarryingA 
mountImmediatelyBefor 
eApplyingAmendments

X instant, debit label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, valoarea contabilă imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 a

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 aduse prin IFRS 17, imediat înainte de aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17Classifica 
tionImmediatelyBeforeAp 
plyingAmendments

text label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, clasificare imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 a

documentation Clasificarea activelor financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 
aduse prin IFRS 17, imediat înainte de aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17Measure 
mentCategoryAfterAp 
plyingAmendments

text label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, categoria de evaluare după aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 b

documentation Categoria de evaluare a activelor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 aduse prin IFRS 17, după aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17Measure 
mentCategoryImmediately 
BeforeApplyingAmend 
ments

text label Active financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, categoria de evaluare imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 a

documentation Categoria de evaluare a activelor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 aduse prin IFRS 17, imediat înainte de aplicarea amendamentelor.
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ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByRedesignationAtDateO 
fInitialApplicationO 
fIFRS17CarryingAmoun 
tAfterRedesignation

X instant, debit label Active financiare afectate de redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 
17, valoarea contabilă după redesemnare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32 b (ii)

documentation Valoarea contabilă, după redesemnare, a activelor financiare afectate de 
redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 17.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByRedesignationAtDateO 
fInitialApplicationO 
fIFRS17CarryingAmoun 
tImmediatelyBeforeRede 
signation

X instant, debit label Active financiare afectate de redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 
17, valoarea contabilă imediat înainte de redesemnare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32 b (i)

documentation Valoarea contabilă, imediat înainte de redesemnare, a activelor financiare 
afectate de redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 17.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByRedesignationAtDateO 
fInitialApplicationO 
fIFRS17MeasurementCate 
goryAfterRedesignation

text label Active financiare afectate de redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 
17, categoria de evaluare după redesemnare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32 b (ii)

documentation Categoria de evaluare, după redesemnare, a activelor financiare afectate 
de redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 17.

ifrs-full FinancialAssetsAffected 
ByRedesignationAtDateO 
fInitialApplicationO 
fIFRS17MeasurementCate 
goryImmediatelyBeforeRe 
designation

text label Active financiare afectate de redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 
17, categoria de evaluare imediat înainte de redesemnare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32 b (i)

documentation Categoria de evaluare, imediat înainte de redesemnare, a activelor 
financiare afectate de redesemnare la data aplicării inițiale a IFRS 17.
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ifrs-full FinancialAssetsAtAmorti 
sedCost

X instant, debit label Active financiare evaluate la costul amortizat Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 f

documentation Cuantumul activelor financiare evaluate la costul amortizat. Costul 
amortizat este valoarea la care activele financiare sunt evaluate la 
recunoașterea inițială minus rambursările de principal, plus sau minus 
amortizarea cumulată utilizând metoda dobânzii efective a oricărei 
diferențe dintre valoarea inițială și valoarea la scadență și adaptată în 
funcție de orice depreciere. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsAtAmorti 
sedCostCategoryMember

member label Active financiare evaluate la costul amortizat, categoria [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 f

documentation Acest membru reprezintă activele financiare din categoria de evaluare la 
costul amortizat. [Referințe: active financiare evaluate la costul 
amortizat]

ifrs-full FinancialAssetsAtAmorti 
sedCostMember

member label Active financiare evaluate la costul amortizat, clasa [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B2 a

documentation Acest membru reprezintă activele financiare din clasa celor evaluate la 
costul amortizat. [Referințe: active financiare evaluate la costul 
amortizat]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lue

X instant, debit label Active financiare, la valoarea justă Prezentarea informațiilor: IFRS 7.25

documentation Valoarea justă a activelor financiare. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueMember

member label Active financiare evaluate la valoarea justă, clasa [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B2 a

documentation Acest membru reprezintă activele financiare din clasa celor evaluate la 
valoarea justă. [Referințe: active financiare; la valoarea justă [member]]
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ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncome

X instant, debit label Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Cuantumul activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: la valoarea justă [member]; 
active financiare; alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncomeAbstract

label Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global [abstract]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncomeCategory 
Member

member label Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global, categoria [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Acest membru reprezintă categoria activelor financiare evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: active 
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss

X instant, debit label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare care sunt evaluate la valoarea justă și 
pentru care câștigurile (pierderile) sunt recunoscute în profit sau 
pierdere. Un activ financiar trebuie să fie evaluat la valoarea justă prin 
profit sau pierdere, cu excepția cazului în care este evaluat la costul 
amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
Un câștig (o pierdere) aferent(ă) unui activ financiar evaluat la valoarea 
justă trebuie să fie recunoscut(ă) în profit sau pierdere, cu excepția 
cazului în care face parte dintr-o relație de acoperire împotriva riscurilor, 
este o investiție într-un instrument de capitaluri proprii pentru care 
entitatea a ales să prezinte câștigurile și pierderile în alte elemente ale 
rezultatului global sau este un activ financiar evaluat la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; active financiare]

totalLabel Total active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/655  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLos 
sAbstract

label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
[abstract]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
CategoryMember

member label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
categoria [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Acest membru reprezintă activele financiare din categoria de evaluare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLos 
sClassifiedAsHeldForTrad 
ing

X instant, debit label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
clasificate drept deținute în vederea tranzacționării

Practică comună: IAS 1.55, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării. Un activ 
financiar este clasificat drept deținut în vederea tranzacționării dacă: (a) 
este dobândit în principal în scopul vânzării în viitorul apropiat; (b) la 
recunoașterea inițială face parte dintr-un portofoliu de instrumente 
financiare identificate gestionate împreună și pentru care există dovezi 
ale unui tipar real recent de urmărire a profitului pe termen scurt sau (c) 
este un instrument derivat (cu excepția unui instrument derivat care este 
un contract de garanție financiară sau un instrument desemnat și eficace 
de acoperire împotriva riscurilor). [Referințe: la valoarea justă [member]; 
active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLos 
sClassifiedAsHeldForTra 
dingCategoryMember

member label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
clasificate drept deținute în vederea tranzacționării, categoria [member]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Acest membru reprezintă categoria activelor financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în 
vederea tranzacționării. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea 
tranzacționării]
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ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
DesignatedAsUponInitial 
Recognition

X instant, debit label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere care au fost desemnate astfel la recunoașterea inițială sau 
ulterior. [Referințe: la valoarea justă [member]; active financiare evaluate 
la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
DesignatedUponInitialRe 
cognitionCategoryMem 
ber

member label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior, categoria [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Acest membru reprezintă categoria activelor financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea 
inițială sau ulterior. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
MandatorilyMeasuredAt 
FairValue

X instant, debit label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate în mod obligatoriu la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare evaluate în mod obligatoriu la valoarea 
justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS 9. [Referințe: active 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
MandatorilyMeasuredAt 
FairValueCategoryMember

member label Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate în mod obligatoriu la valoarea justă, categoria [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Acest membru reprezintă categoria activelor financiare evaluate în mod 
obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate în 
mod obligatoriu la valoarea justă]
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ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
MeasuredAsSuchInAccor 
danceWithExemptionFor 
ReacquisitionOfOwnEqui 
tyInstruments

X instant, debit label Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca 
atare în conformitate cu exceptarea pentru reachiziționarea propriilor 
instrumente de capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru reachiziționarea 
propriilor instrumente de capitaluri proprii descrisă la punctul 33A din 
IAS 32. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
MeasuredAsSuchInAccor 
danceWithExemptionFor 
ReacquisitionOfOwnEqui 
tyInstrumentsCategory 
Member

member label Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca 
atare în conformitate cu exceptarea pentru reachiziționarea propriilor 
instrumente de capitaluri proprii, categoria [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Acest membru reprezintă categoria activelor financiare la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea 
pentru reachiziționarea propriilor instrumente de capitaluri proprii. 
[Referințe: active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru reachiziționarea 
propriilor instrumente de capitaluri proprii]

ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
MeasuredAsSuchInAccor 
danceWithExemptionFor 
RepurchaseOfOwnFinan 
cialLiabilities

X instant, debit label Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca 
atare în conformitate cu exceptarea pentru răscumpărarea propriilor 
datorii financiare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru răscumpărarea 
propriilor datorii financiare descrisă la punctul 3.3.5 din IFRS 9. 
[Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere]
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ifrs-full FinancialAssetsAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
MeasuredAsSuchInAccor 
danceWithExemptionFor 
RepurchaseOfOwnFinan 
cialLiabilitiesCategory 
Member

member label Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca 
atare în conformitate cu exceptarea pentru răscumpărarea propriilor 
datorii financiare, categoria [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Acest membru reprezintă categoria activelor financiare la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea 
pentru răscumpărarea propriilor datorii financiare. [Referințe: active 
financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca atare în 
conformitate cu exceptarea pentru răscumpărarea propriilor datorii 
financiare]

ifrs-full FinancialAssetsAvailable 
forsale

X instant, debit label Active financiare disponibile pentru vânzare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 d

documentation Cuantumul activelor financiare nederivate care sunt desemnate drept 
disponibile pentru vânzare sau nu sunt clasificate ca (a) împrumuturi și 
creanțe; (b) investiții păstrate până la scadență sau (c) active financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active 
financiare derivate; active financiare evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere; investiții păstrate până la scadență]

ifrs-full FinancialAssetsAvailable 
forsaleCategoryMember

member label Active financiare disponibile pentru vânzare, categoria [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 d

documentation Acest membru reprezintă categoria activelor financiare disponibile 
pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare]

ifrs-full FinancialAssetsCarryingA 
mountImmediatelyAfterI 
nitialApplicationOfIFRS9

X instant, debit label Active financiare, valoarea contabilă imediat după aplicarea inițială a 
IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I b

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare imediat după aplicarea inițială a 
IFRS 9. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full FinancialAssetsCarryingA 
mountImmediatelyBeforeI 
nitialApplicationOfIFRS9

X instant, debit label Active financiare, valoarea contabilă imediat înainte de aplicarea inițială 
a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I a

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare la data aplicării inițiale a IFRS 9, 
determinată în conformitate cu IAS 39 sau în conformitate cu o versiune 
anterioară a IFRS 9 (în cazul în care abordarea aleasă de entitate pentru 
aplicarea IFRS 9 implică mai multe date de aplicare inițială pentru cerințe 
diferite). [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsCategory 
Member

member [default] label Active financiare, categoria [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8

documentation Acest membru reprezintă categoriile agregate de active financiare. 
Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Categorii de 
active financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsCollective 
lyAssessedForCreditLosses 
Member

member label Active financiare pentru care pierderile din credit au fost evaluate la nivel 
colectiv [member]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.37

documentation Acest membru reprezintă activele financiare pentru care pierderile din 
credit au fost evaluate la nivel colectiv. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsDescribe 
dInParagraph39EaO 
fIFRS4CarryingAmoun 
tApplyingIAS39

X instant, debit label Active financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea 
contabilă obținută aplicând IAS 39

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a

documentation Valoarea contabilă obținută aplicând IAS 39 a activelor financiare 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4. În cazul activelor financiare 
evaluate la costul amortizat, această valoare ar trebui să fie înainte de 
ajustarea pentru orice depreciere. [Referințe: activele financiare descrise 
la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/660 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full FinancialAssetsDescribe 
dInParagraph39EaO 
fIFRS4FairValue

X instant, debit label Active financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39E a

documentation Valoarea justă a activelor financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, 
și anume a activelor financiare cu clauze contractuale care dau naștere la 
anumite date unor fluxuri de trezorerie care sunt exclusiv plăți ale 
principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat [și 
anume, active financiare care îndeplinesc condiția de la punctul 4.1.2(b) 
și de la punctul 4.1.2A(b) din IFRS 9], cu excepția activelor financiare 
care corespund definiției din IFRS 9 a activelor deținute în vederea 
tranzacționării sau care sunt gestionate și ale căror performanțe sunt 
evaluate pe baza valorii juste (punctul B4.1.6 din IFRS 9). [Referințe: 
active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsDescribe 
dInParagraph39EaO 
fIFRS4ThatDoNotHave 
LowCreditRiskCarryingA 
mountApplyingIAS39

X instant, debit label Active financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4 care nu prezintă 
un risc de credit scăzut, valoarea contabilă obținută aplicând IAS 39

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G b

documentation Valoarea contabilă obținută aplicând IAS 39 a activelor financiare 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4 care nu prezintă un risc de credit 
scăzut. În cazul activelor financiare evaluate la costul amortizat, această 
valoare ar trebui să fie înainte de ajustarea pentru orice depreciere. 
[Referințe: activele financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, 
valoarea justă]

ifrs-full FinancialAssetsDescribe 
dInParagraph39EaO 
fIFRS4ThatDoNotHave 
LowCreditRiskFairValue

X instant, debit label Active financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4 care nu prezintă 
un risc de credit scăzut, valoarea justă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G b

documentation Valoarea justă a activelor financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4 
care nu prezintă un risc de credit scăzut. [Referințe: activele financiare 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]
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ifrs-full FinancialAssetsDesignate 
dAsMeasuredAtFairVa 
lueAbstract

label Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere [abstract]

ifrs-full FinancialAssetsHeldForMa 
nagingLiquidityRisk

X instant, debit label Active financiare deținute pentru gestionarea riscului de lichiditate Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B11E

documentation Cuantumul activelor financiare deținute pentru gestionarea riscului de 
lichiditate (de exemplu activele financiare care pot fi vândute imediat sau 
preconizate a genera intrări de numerar pentru a compensa ieșirile de 
numerar legate de datoriile financiare). [Referințe: risc de lichiditate 
[member]; active financiare; datorii financiare]

ifrs-full FinancialAssetsImpaired 
Member

member label Active financiare depreciate [member] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.37

documentation Acest membru reprezintă activele financiare care au fost depreciate. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsIndividual 
lyAssessedForCreditLosses 
Member

member label Active financiare pentru care pierderile din credit au fost evaluate la nivel 
individual [member]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 b

documentation Acest membru reprezintă activele financiare pentru care pierderile din 
credit au fost evaluate la nivel individual. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsMeasure 
dAtFairValueThroughO 
therComprehensiveIn 
come

X instant, debit label Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Cuantumul activelor financiare care sunt evaluate la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global. Un activ financiar trebuie evaluat la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global dacă sunt 
îndeplinite ambele condiții de mai jos: (a) activul financiar este deținut în 
cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv se realizează prin 
colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale și vânzarea activelor 
financiare și (b) termenii contractuali ai activului financiar dau naștere, la 
anumite date, la fluxuri de trezorerie care sunt exclusiv plăți ale 
principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; active financiare]
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ifrs-full FinancialAssetsMeasure 
dAtFairValueThroughO 
therComprehensiveInco 
meAbstract

label Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global [abstract]

ifrs-full FinancialAssetsMeasure 
dAtFairValueThroughO 
therComprehensiveInco 
meCategoryMember

member label Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global, categoria [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Acest membru reprezintă categoria activelor financiare evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: active 
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global]

ifrs-full FinancialAssetsMeasure 
mentCategoryImmediate 
lyAfterInitialApplicationO 
fIFRS9

text label Active financiare, categoria de evaluare imediat după aplicarea inițială a 
IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I b

documentation Categoria de evaluare a activelor financiare imediat după aplicarea 
inițială a IFRS 9. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsMeasure 
mentCategoryImmediately 
BeforeInitialApplicationO 
fIFRS9

text label Active financiare, categoria de evaluare imediat înainte de aplicarea 
inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I a

documentation Categoria de evaluare a activelor financiare la data aplicării inițiale a IFRS 
9, determinată în conformitate cu IAS 39 sau în conformitate cu o 
versiune anterioară a IFRS 9 (în cazul în care abordarea aleasă de entitate 
pentru aplicarea IFRS 9 implică mai multe date de aplicare inițială pentru 
cerințe diferite). [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsMember member [default] label Active financiare, clasa [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L b, prezentarea informațiilor: 
IFRS 7.42I, prezentarea informațiilor: 
IFRS 7.6, prezentarea informațiilor: 
IFRS 9.7.2.34, prezentarea 
informațiilor: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 9.7.2.42

documentation Acest membru reprezintă clasele agregate de active financiare. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de active 
financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: 
active financiare]
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ifrs-full FinancialAssetsNeitherPast 
DueNorImpairedMember

member label Active financiare care nu sunt nici restante, nici depreciate [member] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.37

documentation Acest membru reprezintă activele financiare care nu sunt nici restante, 
nici depreciate. Un activ financiar este restant atunci când contrapartea 
nu a efectuat o plată la scadența sa contractuală. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full FinancialAssetsOtherThan 
ThoseSpecifiedInParagra 
ph39EaOfIFRS4FairValue

X instant, debit label Active financiare, altele decât cele specificate la punctul 39E(a) din IFRS 
4, valoarea justă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39E b

documentation Valoarea justă a activelor financiare, altele decât cele descrise la punctul  
39E(a) din IFRS 4. [Referințe: activele financiare descrise la punctul  
39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full FinancialAssetsOutsideSco 
peOfIFRS7Member

member label Active financiare care nu se află sub incidența IFRS 7, clasa [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B2 b

documentation Acest membru reprezintă clasa activelor financiare care nu se află sub 
incidența IFRS 7. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsPastDueBut 
NotImpairedMember

member label Active financiare care sunt restante, dar nu depreciate [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 a

documentation Acest membru reprezintă activele financiare care sunt restante, dar nu 
depreciate. Un activ financiar este restant atunci când contrapartea nu a 
efectuat o plată la scadența sa contractuală. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsPledgedAs 
CollateralForLiabilitiesOr 
ContingentLiabilities

X instant, debit label Active financiare gajate drept garanții reale pentru datorii sau datorii 
contingente

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.14 a

documentation Valoarea activelor financiare pe care entitatea le-a gajat drept garanții 
reale pentru datorii sau datorii contingente, inclusiv valorile care au fost 
reclasificate în conformitate cu punctul 3.2.23(a) din IFRS 9. [Referințe: 
datorii contingente [member]; active financiare]
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ifrs-full FinancialAssetsPreviously 
DesignatedAtFairValue 
ThroughProfitOrLossBut 
NoLongerSoDesignated 
FirstApplicationOfIFRS9

X instant, debit label Active financiare desemnate anterior la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I c

documentation Valoarea activelor financiare din situația poziției financiare care au fost 
desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel atunci când entitatea 
aplică pentru prima dată IFRS 9. [Referințe: active financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsPreviously 
DesignatedAtFairValue 
ThroughProfitOrLossRe 
classifiedDueToRequire 
mentsOfIFRS9FirstApplica 
tionOfIFRS9

X instant, debit label Active financiare desemnate anterior la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, reclasificate din cauza cerințelor IFRS 9, aplicarea inițială a IFRS 
9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I c

documentation Valoarea activelor financiare din situația poziției financiare care au fost 
desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel și care au fost reclasificate 
din cauza cerințelor IFRS 9 atunci când entitatea aplică pentru prima 
dată IFRS 9. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsPreviously 
DesignatedAtFairValue 
ThroughProfitOrLossRe 
classifiedVoluntarilyFirst 
ApplicationOfIFRS9

X instant, debit label Active financiare desemnate anterior la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, reclasificate în mod voluntar, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I c

documentation Valoarea activelor financiare din situația poziției financiare care au fost 
desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel și pe care entitatea a ales 
în mod voluntar să le reclasifice atunci când entitatea aplică pentru 
prima dată IFRS 9. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsReclassifie 
dOutOfAvailableforsaleFi 
nancialAssetsAtFairValue

X instant, debit label Active financiare reclasificate în afara categoriei activelor financiare 
disponibile pentru vânzare, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A b

documentation Valoarea justă a activelor financiare care au fost reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare disponibile pentru vânzare. [Referințe: la 
valoarea justă [member]; active financiare, la valoarea justă]
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ifrs-full FinancialAssetsReclassifie 
dOutOfAvailableforsaleFi 
nancialAssetsCarryingA 
mount

X instant, debit label Active financiare reclasificate în afara categoriei activelor financiare 
disponibile pentru vânzare, valoarea contabilă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A b

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare care au fost reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare disponibile pentru vânzare. [Referințe: 
active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsReclassifie 
dOutOfFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossAtFairValue

X instant, debit label Active financiare reclasificate în afara categoriei activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A b

documentation Valoarea justă a activelor financiare care au fost reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsReclassifie 
dOutOfFinancialAssetsAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossCarryingAmount

X instant, debit label Active financiare reclasificate în afara categoriei activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, valoarea contabilă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A b

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare care au fost reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsRecognise 
dAsOfAcquisitionDate

X instant, debit label Active financiare recunoscute la data achiziției Exemplu: IFRS 3.B64 i, exemplu: IFRS 
3.IE72

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru activele financiare 
dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: active 
financiare; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full FinancialAssetsThatAreIn 
dividuallyDeterminedTo 
BeImpairedFairValueOfCol 
lateralHeldAndOtherCredi 
tEnhancements

X instant, debit label Active financiare care sunt individual determinate ca fiind depreciate, 
valoarea justă a garanțiilor reale deținute și a altor ameliorări ale 
condițiilor de credit

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG29 c

documentation Valoarea justă a garanțiilor reale disponibile și a altor ameliorări ale 
condițiilor de credit obținute pentru activele financiare care sunt 
individual determinate ca fiind depreciate. [Referințe: active financiare; 
pierdere din depreciere]
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ifrs-full FinancialAssetsThatWere 
DesignatedAsMeasuredAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossBeforeApplicationO 
fAmendmentsToIFRS9For 
PrepaymentFeaturesWith 
NegativeCompensation 
ThatAreNoLongerSoDesig 
nated

X instant, debit label Active financiare care au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere înainte de aplicarea amendamentelor la 
IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă 
care nu mai sunt desemnate astfel

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 c

documentation Cuantumul activelor financiare din situația poziției financiare care au 
fost desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel atunci când entitatea 
aplică amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans 
cu compensare negativă. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialAssetsThatWere 
DesignatedAsMeasuredAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossBeforeApplicationO 
fIFRS17ThatAreNoLonger 
SoDesignated

X instant, debit label Active financiare care au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere înainte de aplicarea IFRS 17 care nu mai 
sunt desemnate astfel

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C32 c

documentation Valoarea contabilă a activelor financiare din situația poziției financiare 
care au fost desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere prin aplicarea punctului 4.1.5 din IFRS 9, care nu mai 
sunt desemnate astfel după aplicarea IFRS 17.

ifrs-full FinancialAssetsToWhichO 
verlayApproachIsApplied

X instant, debit label Active financiare pentru care se aplică abordarea stratificată Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L b

documentation Valoarea activelor financiare pentru care se aplică abordarea stratificată. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsTypeMem 
ber

member [default] label Active financiare, tip [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B51, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.B52

documentation Acest membru reprezintă tipurile agregate de active financiare. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de active 
financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: 
active financiare]
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ifrs-full FinancialAssetsWhichDo 
NotQualifyForDerecogni 
tionAxis

axis label Active financiare transferate care nu sunt derecunoscute în totalitate 
[axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full FinancialAssetsWhichDo 
NotQualifyForDerecogni 
tionMember

member [default] label Active financiare transferate care nu sunt derecunoscute în totalitate 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D

documentation Acest membru reprezintă activele financiare transferate care nu sunt 
derecunoscute în totalitate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea 
standard a axei „Active financiare transferate care nu sunt derecunoscute 
în totalitate” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsWhoseCon 
tractualCashFlowCharac 
teristicsHaveBeenAssessed 
BasedOnFactsAndCircum 
stancesAtInitialRecogni 
tionWithoutTakingIntoAc 
countExceptionForPrepay 
mentFeatures

X instant, debit label Active financiare ale căror caracteristici ale fluxurilor de trezorerie 
contractuale au fost evaluate pe baza faptelor și circumstanțelor din 
momentul recunoașterii inițiale, fără a lua în considerare derogarea 
prevăzută pentru caracteristicile de plată în avans

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42S

documentation Valoarea activelor financiare ale căror caracteristici ale fluxurilor de 
trezorerie contractuale au fost evaluate pe baza faptelor și 
circumstanțelor care au existat la recunoașterea inițială, fără a lua în 
considerare derogarea prevăzută pentru caracteristicile de plată în avans. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsWhoseCon 
tractualCashFlowCharac 
teristicsHaveBeenAssessed 
BasedOnFactsAndCircum 
stancesAtInitialRecogni 
tionWithoutTakingIntoAc 
countRequirementsRela 
tedToModificationOfTime 
ValueOfMoneyElement

X instant, debit label Active financiare ale căror caracteristici ale fluxurilor de trezorerie 
contractuale au fost evaluate pe baza faptelor și circumstanțelor din 
momentul recunoașterii inițiale, fără a lua în considerare cerințele legate 
de modificarea elementului valoare-timp a banilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42R

documentation Valoarea activelor financiare ale căror caracteristici ale fluxurilor de 
trezorerie contractuale au fost evaluate pe baza faptelor și 
circumstanțelor care au existat la recunoașterea inițială, fără a lua în 
considerare cerințele legate de modificarea elementului valoare-timp a 
banilor. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full FinancialAssetsWithCon 
tractualCashFlowsModi 
fiedDuringReportingPer 
iodWhileLossAllowance 
MeasuredAtLifetimeExpec 
tedCreditLossesAmortised 
CostBeforeModification

X duration, debit label Active financiare cu fluxuri de trezorerie contractuale modificate în 
decursul perioadei de raportare, în timp ce acestea aveau o ajustare 
pentru pierdere evaluată la o valoare egală cu pierderile din credit 
preconizate pe durata de viață, costul amortizat înainte de modificare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35J a

documentation Costul amortizat înainte de modificarea activelor financiare pentru care 
fluxurile de trezorerie contractuale au fost modificate în decursul 
perioadei de raportare, în timp ce acestea aveau o ajustare pentru 
pierdere evaluată la o valoare egală cu pierderile din credit preconizate pe 
durata de viață. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsWithCon 
tractualCashFlowsModi 
fiedDuringReportingPer 
iodWhileLossAllowance 
MeasuredAtLifetimeExpec 
tedCreditLossesModifica 
tionGainLoss

X duration, credit label Active financiare cu fluxuri de trezorerie contractuale modificate în 
decursul perioadei de raportare, în timp ce acestea aveau o ajustare 
pentru pierdere evaluată la o valoare egală cu pierderile din credit 
preconizate pe durata de viață, câștigul (pierderea) din modificare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35J a

documentation Câștigul net (pierderea netă) din modificarea activelor financiare pentru 
care fluxurile de trezorerie contractuale au fost modificate în decursul 
perioadei de raportare, în timp ce acestea aveau o ajustare pentru 
pierdere evaluată la o valoare egală cu pierderile din credit preconizate pe 
durata de viață. [Referințe: active financiare]

ifrs-full FinancialAssetsWithModi 
fiedContractualCashFlows 
WhileLossAllowanceMea 
suredAtLifetimeExpected 
CreditLossesForWhichLos 
sAllowanceChangedDurin 
gReportingPeriodTo12 
monthExpectedCreditLos 
sesGrossCarryingAmount

X instant, debit label Active financiare cu fluxuri de trezorerie contractuale modificate, în 
timp ce ajustarea pentru pierdere era evaluată la o sumă egală cu 
pierderile din credit preconizate pe durata de viață, pentru care ajustarea 
pentru pierdere s-a modificat în decursul perioadei de raportare, 
devenind o valoare egală cu pierderile din credit preconizate pe 12 luni, 
valoarea contabilă brută

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35 J b

documentation Valoarea contabilă brută a activelor financiare care au fost modificate 
după recunoașterea inițială într-un moment în care ajustarea pentru 
pierdere era evaluată la o sumă egală cu pierderile din credit preconizate 
pe durata de viață și pentru care ajustarea pentru pierdere s-a modificat 
în decursul perioadei de raportare, devenind o valoare egală cu pierderile 
din credit preconizate pe 12 luni. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full FinancialAssetsWrittenOff 
DuringReportingPerio 
dAndStillSubjectToEnfor 
cementActivityContractua 
lAmountOutstanding

X instant, debit label Active financiare care au fost scoase în afara bilanțului în decursul 
perioadei de raportare și care fac încă obiectul unor măsuri de punere în 
aplicare, suma contractuală datorată

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35L

documentation Suma contractuală datorată aferentă activelor financiare care au fost 
scoase în afara bilanțului în decursul perioadei de raportare și care fac 
încă obiectul unor măsuri de punere în aplicare. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full FinancialEffectOfChangesI 
nAccountingPolicyMem 
ber

member label Creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member] Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.29 
c (i)documentation Acest membru reprezintă efectul financiar al modificărilor politicii 

contabile.

ifrs-full FinancialEffectOfCorrec 
tionsOfAccountingErrors 
Member

member label Creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din perioade 
anterioare [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.49 b 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.49 
c

documentation Acest membru reprezintă efectul financiar al corectărilor erorilor din 
perioade anterioare.

ifrs-full FinancialEffectOfTransi 
tionFromPreviousGAAP 
ToIFRSsAxis

axis label Efectul financiar al trecerii de la principiile GAAP anterioare la IFRS-uri 
[axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.24

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full FinancialForecastOfCash 
FlowsForCashgeneratingU 
nitMeasurementInputMem 
ber

member label Previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]

Exemplu: IFRS 13.B36 e

documentation Acest membru reprezintă o previziune financiară a fluxurilor de 
trezorerie pentru o unitate generatoare de numerar, utilizată ca dată de 
intrare pentru evaluare.

ifrs-full FinancialForecastOfProfi 
tOrLossForCashgeneratin 
gUnitMeasurementInput 
Member

member label Previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea generatoare 
de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]

Exemplu: IFRS 13.B36 e

documentation Acest membru reprezintă o previziune financiară a profitului sau 
pierderii pentru o unitate generatoare de numerar, utilizată ca dată de 
intrare pentru evaluare.
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ifrs-full FinancialGuaranteeCon 
tractsMember

member label Contracte de garanție financiară [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.B8E

documentation Acest membru reprezintă contractele care impun emitentului să 
efectueze plăți specificate pentru a rambursa titularului o pierdere pe 
care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata 
atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii inițiali sau 
modificați ai unui instrument de datorie.

ifrs-full FinancialInstrumentsCredi 
timpairedAfterPurchaseOr 
OriginationMember

member label Instrumente financiare depreciate după achiziționare sau emitere 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H 
b (ii), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35M b (ii)

documentation Acest membru reprezintă instrumentele financiare care au fost 
depreciate după achiziționare sau emitere. [Referințe: instrumente 
financiare depreciate [member]]

ifrs-full FinancialInstrumentsCredi 
timpairedMember

member label Instrumente financiare depreciate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Acest membru reprezintă instrumentele financiare care sunt depreciate. 
[Referințe: deprecierea instrumentelor financiare [member]]

ifrs-full FinancialInstrumentsDe 
signatedAsHedgingInstru 
mentsAtFairValue

X instant label Instrumente financiare desemnate ca instrumente de acoperire 
împotriva riscurilor, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22 b

documentation Valoarea justă a instrumentelor financiare desemnate ca instrumente de 
acoperire împotriva riscurilor. Instrumentele de acoperire împotriva 
riscurilor sunt instrumente derivate desemnate sau (doar pentru o 
acoperire împotriva riscurilor variațiilor cursurilor de schimb valutar) 
active financiare nederivate sau datorii financiare nederivate desemnate a 
căror valoare justă sau ale căror fluxuri de trezorerie sunt preconizate să 
compenseze modificările valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie ale 
unui element desemnat acoperit împotriva riscurilor. [Referințe: la 
valoarea justă [member]; instrumente derivate [member]; active 
financiare derivate; datorii financiare derivate; instrumente financiare, 
clasa [member]; active financiare; datorii financiare]
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ifrs-full FinancialInstrumentsMea 
suredAtFairValueThrough 
ProfitOrLossBecauseCredit 
DerivativeIsUsedToMana 
geCreditRiskAxis

axis label Instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
deoarece un instrument derivat de credit este utilizat pentru a gestiona 
riscul de credit [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full FinancialInstrumentsMea 
suredAtFairValueThrough 
ProfitOrLossBecauseCredit 
DerivativeIsUsedToMana 
geCreditRiskMember

member [default] label Instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
deoarece un instrument derivat de credit este utilizat pentru a gestiona 
riscul de credit [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G

documentation Acest membru reprezintă instrumentele financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere deoarece un instrument derivat de credit 
este utilizat pentru a gestiona riscul de credit al instrumentelor 
respective. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
deoarece un instrument derivat de credit este utilizat pentru a gestiona 
riscul de credit” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]; risc de credit 
[member]]

ifrs-full FinancialInstrumentsNot 
CreditimpairedMember

member label Instrumente financiare nedepreciate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Acest membru reprezintă instrumentele financiare care nu sunt 
depreciate. [Referințe: deprecierea instrumentelor financiare [member]]

ifrs-full FinancialInstrument 
sPurchasedOrOriginated 
CreditimpairedMember

member label Instrumente financiare achiziționate sau emise depreciate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35M c

documentation Acest membru reprezintă instrumentele financiare care au fost 
achiziționate sau emise depreciate. [Referințe: instrumente financiare 
depreciate [member]]
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ifrs-full FinancialInstrumentsSub 
jectToEnforceableMaster 
NettingArrangementOrSi 
milarAgreementNotSetOf 
fAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit label Instrumente financiare care fac obiectul unui contract de compensare 
globală executoriu sau al unui acord similar și care nu sunt compensate 
cu active financiare

Exemplu: IFRS 7.13C d (i), exemplu: 
IFRS 7.IG40D

documentation Cuantumul instrumentelor financiare care fac obiectul unui contract de 
compensare globală executoriu sau al unui acord similar și care nu sunt 
compensate cu active financiare. [Referințe: active financiare]

negatedLabel Instrumente financiare care fac obiectul unui contract de compensare 
globală executoriu sau al unui acord similar și care nu sunt compensate 
cu active financiare

ifrs-full FinancialInstrumentsSub 
jectToEnforceableMaster 
NettingArrangementOrSi 
milarAgreementNotSetOf 
fAgainstFinancialLiabil 
ities

(X) instant, debit label Instrumente financiare care fac obiectul unui contract de compensare 
globală executoriu sau al unui acord similar și care nu sunt compensate 
cu datorii financiare

Exemplu: IFRS 7.13C d (i), exemplu: 
IFRS 7.IG40D

documentation Cuantumul instrumentelor financiare care fac obiectul unui contract de 
compensare globală executoriu sau al unui acord similar și care nu sunt 
compensate cu datorii financiare. [Referințe: datorii financiare]

negatedLabel Instrumente financiare care fac obiectul unui contract de compensare 
globală executoriu sau al unui acord similar și care nu sunt compensate 
cu datorii financiare

ifrs-full FinancialInstrumentsWho 
seFairValuePreviously 
CouldNotBeReliablyMea 
suredAtTimeOfDerecogni 
tion

X instant label Instrumente financiare a căror valoare justă nu a putut fi anterior 
evaluată în mod fiabil la momentul derecunoașterii

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.30 e

documentation Cuantumul, la momentul derecunoașterii, al instrumentelor financiare 
derecunoscute a căror valoare justă nu a putut fi anterior evaluată în mod 
fiabil. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]
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ifrs-full FinancialLiabilities X instant, credit label Datorii financiare Prezentarea informațiilor: IFRS 7.25

documentation Cuantumul datoriilor care reprezintă: (a) o obligație contractuală: (i) de a 
ceda numerar sau un alt activ financiar unei alte entități sau (ii) de a 
schimba active financiare sau datorii financiare cu altă entitate în condiții 
care sunt potențial favorabile entității sau (b) un contract care va fi sau 
poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității și este: (i) un instrument financiar nederivat pentru care entitatea 
este sau poate fi obligată să livreze un număr variabil din propriile sale 
instrumente de capitaluri proprii sau (ii) un instrument financiar derivat 
care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe 
de numerar sau al unui alt activ financiar cu un număr fix din propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității. În acest sens drepturile, 
opțiunile sau warrantele de achiziționare a unui număr fix de 
instrumente de capitaluri proprii ale entității în schimbul unei sume fixe 
în orice monedă sunt instrumente de capitaluri proprii dacă entitatea 
oferă proporțional tuturor proprietarilor săi existenți drepturile, 
opțiunile sau warrantele din aceeași clasă de instrumente proprii 
nederivate de capitaluri proprii. Tot în acest sens, propriile instrumente 
de capitaluri proprii ale entității nu includ instrumente financiare care 
pot fi lichidate înainte de scadență și sunt clasificate drept instrumente de 
capitaluri proprii în conformitate cu punctele 16A-16B din IAS 32, 
instrumente care impun entității o obligație de a livra unei alte părți o 
parte proporțională din activele nete ale entității doar la lichidare și sunt 
clasificate drept instrumente de capitaluri proprii în conformitate cu 
punctele 16C-16D din IAS 32 sau instrumente care sunt contracte 
pentru viitoarea primire sau livrare a propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității. Ca excepție, un instrument care corespunde 
definiției unei datorii financiare este clasificat drept un instrument de 
capitaluri proprii dacă are toate caracteristicile și îndeplinește condițiile 
de la punctele 16A-16B sau 16C-16D din IAS 32. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]; active financiare; instrumente 
derivate [member]]

totalLabel Total datorii financiare
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ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionCarryingAmountAfter 
ApplyingAmendments

X instant, credit label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 pentru 
caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, valoarea 
contabilă după aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 b

documentation Valoarea contabilă a datoriilor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, 
după aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionCarryingAmountIm 
mediatelyBeforeApplyin 
gAmendments

X instant, credit label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 pentru 
caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, valoarea 
contabilă imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 a

documentation Valoarea contabilă a datoriilor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, 
imediat înainte de aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionMeasurementCategor 
yAfterApplyingAmend 
ments

text label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 pentru 
caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, categoria de 
evaluare după aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 b

documentation Categoria de evaluare a datoriilor financiare afectate de amendamentele 
la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare 
negativă, după aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionMeasurementCategor 
yImmediatelyBeforeAp 
plyingAmendments

text label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 pentru 
caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă, categoria de 
evaluare imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 a

documentation Categoria de evaluare a datoriilor financiare afectate de amendamentele 
la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare 
negativă, imediat înainte de aplicarea amendamentelor.
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ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17CarryingA 
mountAfterApplyingA 
mendments

X instant, credit label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, valoarea contabilă după aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 b

documentation Valoarea contabilă a datoriilor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 aduse prin IFRS 17, după aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17CarryingA 
mountImmediatelyBefor 
eApplyingAmendments

X instant, credit label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, valoarea contabilă imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 a

documentation Valoarea contabilă a datoriilor financiare afectate de amendamentele la 
IFRS 9 aduse prin IFRS 17, imediat înainte de aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17Classifica 
tionImmediatelyBeforeAp 
plyingAmendments

text label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, clasificare imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 a

documentation Clasificarea datoriilor financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 
aduse prin IFRS 17, imediat înainte de aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17Measure 
mentCategoryAfterAp 
plyingAmendments

text label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, categoria de evaluare după aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 b

documentation Categoria de evaluare a datoriilor financiare afectate de amendamentele 
la IFRS 9 aduse prin IFRS 17, după aplicarea amendamentelor.

ifrs-full FinancialLiabilitiesAffected 
ByAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17Measure 
mentCategoryImmediately 
BeforeApplyingAmend 
ments

text label Datorii financiare afectate de amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 
17, categoria de evaluare imediat înainte de aplicarea amendamentelor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 a

documentation Categoria de evaluare a datoriilor financiare afectate de amendamentele 
la IFRS 9 aduse prin IFRS 17, imediat înainte de aplicarea 
amendamentelor.
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ifrs-full FinancialLiabilitiesAtA 
mortisedCost

X instant, credit label Datorii financiare evaluate la costul amortizat Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 f, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 g

documentation Cuantumul datoriilor financiare evaluate la costul amortizat. Costul 
amortizat este valoarea la care datoriile financiare sunt evaluate la 
recunoașterea inițială minus rambursările de principal, plus sau minus 
amortizarea cumulată utilizând metoda dobânzii efective a oricărei 
diferențe dintre valoarea inițială și valoarea la scadență. [Referințe: 
datorii financiare]

ifrs-full FinancialLiabilitiesAtA 
mortisedCostCategory 
Member

member label Datorii financiare evaluate la costul amortizat, categoria [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 f, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 g

documentation Acest membru reprezintă datoriile financiare din categoria de evaluare la 
costul amortizat. [Referințe: datorii financiare evaluate la costul 
amortizat]

ifrs-full FinancialLiabilitiesAtA 
mortisedCostMember

member label Datorii financiare evaluate la costul amortizat, clasa [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B2 a

documentation Acest membru reprezintă datoriile financiare din clasa celor evaluate la 
costul amortizat. [Referințe: datorii financiare evaluate la costul 
amortizat]

ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
Value

X instant, credit label Datorii financiare, la valoarea justă Prezentarea informațiilor: IFRS 7.25

documentation Valoarea justă a datoriilor financiare. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; datorii financiare]

ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
ValueMember

member label Datorii financiare evaluate la valoarea justă, clasa [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B2 a

documentation Acest membru reprezintă datoriile financiare din clasa celor evaluate la 
valoarea justă. [Referințe: datorii financiare; la valoarea justă [member]]
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ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
ValueThroughProfitOr 
Loss

X instant, credit label Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare care îndeplinesc oricare dintre 
următoarele condiții: (a) corespund definiției de „deținute în vederea 
tranzacționării” sau (b) la recunoașterea inițială sunt desemnate de către 
entitate drept evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. O 
entitate poate utiliza această desemnare numai atunci când i se permite 
acest lucru conform punctului 4.3.5 din IFRS 9 (instrumente derivate 
încorporate) sau când, acționând astfel, se obțin informații mai relevante, 
deoarece: fie (a) elimină sau reduce în mod semnificativ o inconsecvență 
de evaluare sau recunoaștere (uneori numită „necorelare contabilă”) care 
altminteri ar rezulta din evaluarea activelor sau datoriilor sau din 
recunoașterea câștigurilor și pierderilor aferente acestora pe baze 
diferite, fie (b) un grup de datorii financiare sau de active financiare și 
datorii financiare este gestionat și performanța sa este evaluată pe baza 
valorii juste, în conformitate cu o strategie documentată de gestionare a 
riscului sau de investiții, iar informațiile despre grup sunt furnizate pe 
plan intern pe acea bază către personalul-cheie din conducerea entității 
(conform definiției din IAS 24). [Referințe: la valoarea justă [member]; 
personalul-cheie din conducerea entității sau a societății-mamă 
[member]; instrumente derivate [member]; active financiare; datorii 
financiare]

totalLabel Total datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
ValueThroughProfitOrLos 
sAbstract

label Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
[abstract]

ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
ValueThroughProfitOr 
LossCategoryMember

member label Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
categoria [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Acest membru reprezintă datoriile financiare din categoria de evaluare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: datorii financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]
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ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
ValueThroughProfitOrLos 
sClassifiedAsHeldForTrad 
ing

X instant, credit label Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care 
corespund definiției instrumentelor deținute în vederea tranzacționării

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere care corespund definiției instrumentelor deținute în vederea 
tranzacționării. O datorie financiară este clasificată drept deținută în 
vederea tranzacționării dacă: (a) este dobândită sau este suportată în 
principal în scopul vânzării sau răscumpărării în viitorul apropiat; (b) la 
recunoașterea inițială face parte dintr-un portofoliu de instrumente 
financiare identificate gestionate împreună și pentru care există dovezi 
ale unui tipar real recent de urmărire a profitului pe termen scurt sau (c) 
este un instrument derivat (cu excepția unui instrument derivat care este 
un contract de garanție financiară sau un instrument desemnat și eficace 
de acoperire împotriva riscurilor). [Referințe: datorii financiare evaluate 
la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
ValueThroughProfitOr 
LossDesignatedAsUponIni 
tialRecognition

X instant, credit label Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere care au fost desemnate astfel la recunoașterea inițială sau 
ulterior. [Referințe: la valoarea justă [member]; datorii financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
ValueThroughProfitOr 
LossDesignatedUponIni 
tialRecognitionCategory 
Member

member label Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior, categoria [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Acest membru reprezintă categoria datoriilor financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea 
inițială sau ulterior. [Referințe: datorii financiare la valoarea justă prin 
profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior]
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ifrs-full FinancialLiabilitiesAtFair 
ValueThroughProfitOr 
LossThatMeetDefinitionOf 
HeldForTradingCategory 
Member

member label Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care 
corespund definiției instrumentelor deținute în vederea tranzacționării, 
categoria [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Acest membru reprezintă categoria datoriilor financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere care corespund definiției 
instrumentelor deținute în vederea tranzacționării. [Referințe: datorii 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care 
corespund definiției instrumentelor deținute în vederea tranzacționării]

ifrs-full FinancialLiabilitiesCarryin 
gAmountImmediatelyAf 
terInitialApplicationO 
fIFRS9

X instant, credit label Datorii financiare, valoarea contabilă imediat după aplicarea inițială a 
IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I b

documentation Valoarea contabilă a datoriilor financiare imediat după aplicarea inițială a 
IFRS 9. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full FinancialLiabilitiesCarryin 
gAmountImmediatelyBe 
foreInitialApplicationO 
fIFRS9

X instant, credit label Datorii financiare, valoarea contabilă imediat înainte de aplicarea inițială 
a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I a

documentation Valoarea contabilă a datoriilor financiare la data aplicării inițiale a IFRS 9, 
determinată în conformitate cu IAS 39 sau în conformitate cu o versiune 
anterioară a IFRS 9 (în cazul în care abordarea aleasă de entitate pentru 
aplicarea IFRS 9 implică mai multe date de aplicare inițială pentru cerințe 
diferite). [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full FinancialLiabilitiesCategor 
yMember

member [default] label Datorii financiare, categoria [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8

documentation Acest membru reprezintă categoriile agregate de datorii financiare. 
Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Categorii de 
datorii financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: active financiare]
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ifrs-full FinancialLiabilitiesMeasure 
mentCategoryImmediate 
lyAfterInitialApplicationO 
fIFRS9

text label Datorii financiare, categoria de evaluare imediat după aplicarea inițială a 
IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I b

documentation Categoria de evaluare a datoriilor financiare imediat după aplicarea 
inițială a IFRS 9. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full FinancialLiabilitiesMeasure 
mentCategoryImmediately 
BeforeInitialApplicationO 
fIFRS9

text label Datorii financiare, categoria de evaluare imediat înainte de aplicarea 
inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I a

documentation Categoria de evaluare a datoriilor financiare la data aplicării inițiale a 
IFRS 9, determinată în conformitate cu IAS 39 sau în conformitate cu o 
versiune anterioară a IFRS 9 (în cazul în care abordarea aleasă de entitate 
pentru aplicarea IFRS 9 implică mai multe date de aplicare inițială pentru 
cerințe diferite). [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full FinancialLiabilitiesMem 
ber

member [default] label Datorii financiare, clasa [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.6, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34, prezentarea informațiilor: 
intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 
9.7.2.42

documentation Acest membru reprezintă clasele agregate de datorii financiare. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de datorii 
financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: 
datorii financiare]

ifrs-full FinancialLiabilitiesOutsi 
deScopeOfIFRS7Member

member label Datorii financiare care nu se află sub incidența IFRS 7, clasa [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B2 b

documentation Acest membru reprezintă clasa datoriilor financiare care nu se află sub 
incidența IFRS 7. [Referințe: datorii financiare]
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ifrs-full FinancialLiabilitiesPre 
viouslyDesignatedAtFair 
ValueThroughProfitOr 
LossButNoLongerSoDe 
signatedFirstApplicationO 
fIFRS9

X instant, credit label Datorii financiare desemnate anterior la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I c

documentation Cuantumul datoriilor financiare din situația poziției financiare care au 
fost desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel atunci când entitatea 
aplică pentru prima dată IFRS 9. [Referințe: datorii financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialLiabilitiesPre 
viouslyDesignatedAtFair 
ValueThroughProfitOr 
LossReclassifiedDueToRe 
quirementsOfIFRS9First 
ApplicationOfIFRS9

X instant, credit label Datorii financiare desemnate anterior la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, reclasificate din cauza cerințelor IFRS 9, aplicarea inițială a IFRS 
9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I c

documentation Cuantumul datoriilor financiare din situația poziției financiare care au 
fost desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel și care au fost reclasificate 
din cauza cerințelor IFRS 9 atunci când entitatea aplică pentru prima 
dată IFRS 9. [Referințe: datorii financiare evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialLiabilitiesPre 
viouslyDesignatedAtFair 
ValueThroughProfitOr 
LossReclassifiedVoluntari 
lyFirstApplicationOfIFRS9

X instant, credit label Datorii financiare desemnate anterior la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, reclasificate în mod voluntar, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42I c

documentation Cuantumul datoriilor financiare din situația poziției financiare care au 
fost desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel și pe care entitatea a ales 
în mod voluntar să le reclasifice atunci când entitatea aplică pentru 
prima dată IFRS 9. [Referințe: datorii financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere]
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ifrs-full FinancialLiabilitiesReclassi 
fiedIntoEquity

X duration label Datorii financiare reclasificate în capitaluri proprii Prezentarea informațiilor: IAS 1.80A

documentation Cuantumul datoriilor financiare reclasificate în capitaluri proprii. 
[Referințe: capitaluri proprii; datorii financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full FinancialLiabilitiesRecogni 
sedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit label Datorii financiare recunoscute la data achiziției Exemplu: IFRS 3.B64 i, exemplu: IFRS 
3.IE72

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru datoriile financiare 
asumate într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii financiare; 
combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Datorii financiare recunoscute la data achiziției

ifrs-full FinancialLiabilitiesThat 
WereDesignatedAsMeasur 
edAtFairValueThroughPro 
fitOrLossBeforeApplicatio 
nOfAmendmentsToIFRS9 
ForPrepaymentFeature 
sWithNegativeCompensa 
tionThatAreNoLongerSo 
Designated

X instant, credit label Datorii financiare care au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere înainte de aplicarea amendamentelor la 
IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă 
care nu mai sunt desemnate astfel

Prezentarea informațiilor: IFRS 
9.7.2.34 c

documentation Cuantumul datoriilor financiare din situația poziției financiare care au 
fost desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel atunci când entitatea 
aplică amendamentele la IFRS 9 pentru caracteristicile de plată în avans 
cu compensare negativă. [Referințe: datorii financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full FinancialLiabilitiesThat 
WereDesignatedAsMeasur 
edAtFairValueThroughPro 
fitOrLossBeforeApplicatio 
nOfAmendmentsToIFRS9 
MadeByIFRS17ButAreNo 
LongerSoDesignated

X instant, credit label Datorii financiare care au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere înainte de aplicarea amendamentelor la 
IFRS 9 aduse prin IFRS 17, dar care nu mai sunt desemnate astfel

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42 c

documentation Valoarea contabilă a oricăror datorii financiare din situația poziției 
financiare care au fost desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel 
atunci când entitatea aplică amendamentele la IFRS 9 aduse prin IFRS 17. 
[Referințe: datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere]
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ifrs-full FinancialLiabilitiesType 
Member

member [default] label Datorii financiare, tip [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B51, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.B52

documentation Acest membru reprezintă tipurile agregate de datorii financiare. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de datorii 
financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: 
active financiare]

ifrs-full FinancialRiskMember member label Risc financiar [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation Acest membru reprezintă riscul unei posibile modificări viitoare a uneia 
sau a mai multora dintre următoarele variabile specificate: rată a 
dobânzii, preț al unui instrument financiar, preț al unui bun de consum, 
rată de schimb valutar, indice de preț sau de rată, rating sau indice de 
credit, ori a altei variabile, numai dacă, în cazul unei variabile 
nefinanciare, variabila nu este specifică unei părți contractante.

ifrs-full FinishedGoods X instant, debit label Produse finite curente Exemplu: IAS 1.78 c, practică comună: 
IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea produselor al 
căror proces de producție s-a încheiat și care sunt deținute în vederea 
vânzării pe parcursul desfășurării normale a activității. [Referințe: 
stocuri]

ifrs-full FiveYearsBeforeReportin 
gYearMember

member label Cinci ani înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu cinci ani 
înainte de sfârșitul anului de raportare.

ifrs-full FixedInterestRateMember member label Rata fixă a dobânzii [member] Practică comună: IFRS 7.39

documentation Acest membru reprezintă o rată fixă a dobânzii. [Referințe: riscul ratei 
dobânzii [member]]

ifrs-full FixedpriceContractsMem 
ber

member label Contracte cu preț fix [member] Exemplu: IFRS 15.B89 d

documentation Acest membru reprezintă contractele cu preț fix încheiate cu clienții.
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ifrs-full FixturesAndFittings X instant, debit label Instalații, piese de schimb și accesorii Exemplu: IAS 16.37 g

documentation Valoarea instalațiilor, a pieselor de schimb și a accesoriilor, care nu sunt 
atașate permanent bunurilor imobile, utilizate în activitățile entității.

ifrs-full FixturesAndFittingsMem 
ber

member label Instalații, piese de schimb și accesorii [member] Exemplu: IAS 16.37 g

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale ce constau în 
instalații, piese de schimb și accesorii care nu sunt atașate permanent 
bunurilor imobile. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full FlatSalaryPensionDefined 
BenefitPlansMember

member label Planuri de pensii cu beneficii determinate cu sumă fixă [member] Exemplu: IAS 19.138 b

documentation Acest membru reprezintă planurile de pensii cu beneficii determinate cu 
sumă fixă. [Referințe: planuri de pensii cu beneficii determinate 
[member]]

ifrs-full FloatingInterestRateMem 
ber

member label Rata fluctuantă a dobânzii [member] Practică comună: IFRS 7.39

documentation Acest membru reprezintă o rată a dobânzii care nu este fixă. [Referințe: 
riscul ratei dobânzii [member]]

ifrs-full ForeignCountriesMember member label Țări străine [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.33 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.33 b

documentation Acest membru reprezintă țările din afara țării în care se află sediul social 
al entității. [Referințe: țara sediului social [member]]

ifrs-full ForeignExchangeGain X duration, credit label Câștigul din diferențele de curs valutar Prezentarea informațiilor: IAS 1.35, 
prezentarea informațiilor: IAS 21.52 a

documentation Câștigul brut rezultat din diferențele de curs valutar recunoscute în profit 
sau pierdere, cu excepția celor provenite din evaluarea instrumentelor 
financiare prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS 9. [Referințe: 
câștigul (pierderea) din diferențele de curs valutar]
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ifrs-full ForeignExchangeGainLos 
sAbstract

label Câștigul (pierderea) din diferențele de curs valutar [abstract]

ifrs-full ForeignExchangeLoss (X) duration, debit label Pierderea din diferențele de curs valutar Prezentarea informațiilor: IAS 1.35, 
prezentarea informațiilor: IAS 21.52 a

documentation Pierderea brută rezultată din diferențele de curs valutar recunoscute în 
profit sau pierdere, cu excepția celor provenite din evaluarea 
instrumentelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere în 
conformitate cu IFRS 9. [Referințe: câștigul (pierderea) din diferențele de 
curs valutar]

negatedLabel Pierderea din diferențele de curs valutar

ifrs-full ForeignExchangeRatesAb 
stract

label Cursuri de schimb valutar [abstract]

ifrs-full ForwardContractMember member label Contract forward [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un contract încheiat între două părți pentru 
cumpărarea sau vânzarea unui activ suport la o dată ulterioară 
specificată, la un preț de decontare stabilit în prealabil.

ifrs-full FourYearsBeforeReportin 
gYearMember

member label Patru ani înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu patru ani 
înainte de sfârșitul anului de raportare.

ifrs-full FranchiseFeeIncome X duration, credit label Venituri din taxele de franciză Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor care decurg din taxe de franciză.

ifrs-full FranchisesMember member label Francize [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în dreptul de a desfășura o activitate comercială folosind 
denumirea, mărfurile, serviciile, metodologiile, sprijinul promoțional, 
marketingul și consumabilele acordate de o altă entitate. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]
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ifrs-full FuelAndEnergyExpense X duration, debit label Cheltuieli cu combustibilul și energia Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din consumul de combustibil și 
energie.

totalLabel Total cheltuieli cu combustibilul și energia

ifrs-full FuelAndEnergyExpenseAb 
stract

label Cheltuieli cu combustibilul și energia [abstract]

ifrs-full FuelExpense X duration, debit label Cheltuieli cu combustibilul Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din consumul de combustibil.

ifrs-full FunctionalOrPresentation 
CurrencyMember

member [default] label Moneda funcțională sau moneda de prezentare [member] Prezentarea informațiilor: IAS 21.57 a

documentation Acest membru indică informațiile furnizate în moneda funcțională sau 
în moneda de prezentare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea 
standard a axei „Moneda în care sunt prezentate informațiile”, dacă nu se 
utilizează niciun alt membru.

ifrs-full FundingArrangementsOf 
DefinedBenefitPlansAxis

axis label Acorduri de finanțare a planurilor de beneficii determinate [axis] Exemplu: IAS 19.138 e

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full FundingArrangementsOf 
DefinedBenefitPlansMem 
ber

member [default] label Acorduri de finanțare a planurilor de beneficii determinate [member] Exemplu: IAS 19.138 e

documentation Acest membru reprezintă toate planurile de beneficii determinate atunci 
când sunt defalcate în funcție de acordurile de finanțare a planurilor de 
beneficii determinate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard 
a axei „Acorduri de finanțare a planurilor de beneficii determinate” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/688 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full FuturesContractMember member label Contract futures [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un contract standardizat, tranzacționat la 
bursă, încheiat pentru cumpărarea sau vânzarea unui activ suport la o 
dată ulterioară specificată, la un preț de decontare stabilit în prealabil.

ifrs-full GainLossArisingFromDere 
cognitionOfFinancialAs 
setsMeasuredAtAmortised 
Cost

X duration, credit label Câștigul (pierderea) care rezultă din derecunoașterea activelor financiare 
evaluate la costul amortizat

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82 aa

documentation Câștigul (pierderea) care rezultă din derecunoașterea activelor financiare 
evaluate la costul amortizat. [Referințe: active financiare evaluate la 
costul amortizat]

netLabel Câștigul net (pierderea netă) care rezultă din derecunoașterea activelor 
financiare evaluate la costul amortizat

ifrs-full GainLossArisingFromDere 
cognitionOfFinancialAs 
setsMeasuredAtAmortised 
CostAbstract

label Câștigul (pierderea) care rezultă din derecunoașterea activelor financiare 
evaluate la costul amortizat [abstract]

ifrs-full GainLossArisingFromDif 
ferenceBetweenCarryingA 
mountOfFinancialLiabili 
tyExtinguishedAndConsi 
derationPaid

X duration, credit label Câștigul (pierderea) care rezultă din diferența dintre valoarea contabilă a 
datoriei financiare stinse și contravaloarea plătită

Prezentarea informațiilor: IFRIC 19.11

documentation Câștigul (pierderea) care rezultă din diferența dintre valoarea contabilă a 
datoriei financiare stinse și evaluarea contravalorii plătite 
(instrumentelor de capitaluri proprii emise) creditorului. [Referințe: 
valoare contabilă [member]]

ifrs-full GainLossOfDerecognised 
FinancialAssetsAtDateOf 
Transfer

X duration, credit label Câștigul (pierderea) aferent(ă) activelor financiare derecunoscute la data 
transferului

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G 
a

documentation Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) aferent(ă) activelor financiare 
derecunoscute la data transferului activelor. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full GainLossOfDerecognised 
FinancialAssetsRepresen 
tingGreatestTransferActiv 
ity

X duration, credit label Câștigul (pierderea) din activitatea de transfer în perioada în care a avut 
loc cea mai mare activitate de transfer

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G 
c (ii)

documentation Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) din transferul activelor financiare în 
partea perioadei de raportare în care a avut loc cea mai mare activitate de 
transfer atunci când cuantumul total al încasărilor din activitatea de 
transfer (care îndeplinește condițiile pentru derecunoaștere) nu este 
distribuit uniform de-a lungul perioadei de raportare. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full GainLossOnCessationOf 
ConsolidationOfSubsidiar 
iesDueToChangeOfInvest 
mentEntityStatus

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la încetarea consolidării filialelor ca urmare a 
schimbării statutului de entitate de investiții

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.9B 
b

documentation Câștigul (pierderea) care decurge din încetarea consolidării filialelor ca 
urmare a schimbării statutului de entitate de investiții. [Referințe: 
prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text block]; 
filiale [member]]

ifrs-full GainLossOnChangeInFair 
ValueOfHedgedItemUse 
dAsBasisForRecognisingH 
edgeIneffectiveness

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la modificarea valorii juste a unui element acoperit 
împotriva riscurilor utilizată ca bază pentru recunoașterea ineficacității 
acoperirii împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a 
(iv), prezentarea informațiilor: IAS 
7.24B b (i)

documentation Câștigul (pierderea) la modificarea valorii juste a unui element acoperit 
împotriva riscurilor utilizată ca bază pentru recunoașterea ineficacității 
acoperirii împotriva riscurilor. Ineficacitatea acoperirii împotriva 
riscurilor reprezintă măsura în care modificările valorii juste sau ale 
fluxurilor de trezorerie aferente instrumentului de acoperire sunt mai 
mari sau mai mici decât cele ale elementului acoperit.

ifrs-full GainLossOnChangeInFair 
ValueOfHedgingInstru 
mentUsedAsBasisForRe 
cognisingHedgeIneffective 
ness

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la modificarea valorii juste a unui instrument de 
acoperire împotriva riscurilor utilizată ca bază pentru recunoașterea 
ineficacității acoperirii împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A 
c

documentation Câștigul (pierderea) la modificarea valorii juste a unui instrument de 
acoperire împotriva riscurilor utilizată ca bază pentru recunoașterea 
ineficacității acoperirii împotriva riscurilor. Ineficacitatea acoperirii 
împotriva riscurilor reprezintă măsura în care modificările valorii juste 
sau ale fluxurilor de trezorerie aferente instrumentului de acoperire sunt 
mai mari sau mai mici decât cele ale elementului acoperit.
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ifrs-full GainLossOnChangesInEf 
fectOfLimitingNetDefined 
BenefitAssetToAssetCeil 
ing

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din câștigul (pierderea) aferent(ă) modificărilor 
efectului de limitare a unui activ net privind beneficiul determinat în 
funcție de plafonul activului, excluzând veniturile din dobânzi sau 
cheltuielile cu dobânzile

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c (iv)

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din câștigul (pierderea) aferent(ă) modificărilor 
efectului de limitare a unui activ net privind beneficiul determinat în 
funcție de plafonul activului, excluzând sumele incluse în veniturile din 
dobânzi sau în cheltuielile cu dobânzile. [Referințe: venituri din dobânzi 
(cheltuieli cu dobânzile); datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat; creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind 
beneficiul determinat rezultată din cheltuielile cu dobânzile (veniturile 
din dobânzi)]

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din pierderea aferentă (câștigul aferent) 
modificărilor efectului de limitare a unui activ net privind beneficiul 
determinat în funcție de plafonul activului, excluzând veniturile din 
dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile

ifrs-full GainLossOnChangesInEf 
fectOfLimitingReimburse 
mentRightsToAssetCeiling

X duration, debit label Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat rezultată din câștigul (pierderea) aferent(ă) 
modificărilor efectului de limitare a drepturilor de rambursare în funcție 
de plafonul activului, excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu 
dobânzile

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c (iv)

documentation Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat rezultată din câștigul (pierderea) aferent(ă) 
modificărilor efectului de limitare a drepturilor de rambursare în funcție 
de plafonul activului, excluzând sumele incluse în veniturile din dobânzi 
sau în cheltuielile cu dobânzile. [Referințe: creșterea drepturilor de 
rambursare legate de obligațiile privind beneficiul determinat, ca urmare 
a veniturilor din dobânzi]
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ifrs-full GainLossOnDesignatio 
nOfFinancialInstrumentAs 
MeasuredAtFairValue 
ThroughProfitOrLossBe 
causeCreditDerivativeIsU 
sedToManageCreditRisk

X duration, credit label Câștigul (pierderea) la desemnarea unui instrument financiar ca fiind 
evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere deoarece un instrument 
derivat de credit este utilizat pentru a gestiona riscul de credit

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G 
b

documentation Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) la desemnarea unui instrument 
financiar sau a unei părți a acestuia ca fiind evaluat(ă) la valoarea justă 
prin profit sau pierdere deoarece un instrument derivat de credit este 
utilizat pentru a gestiona riscul de credit al instrumentului financiar 
respectiv. [Referințe: risc de credit [member]; instrumente derivate 
[member]; instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full GainLossOnHedgeIneffec 
tiveness

X duration, credit label Câștigul (pierderea) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva 
riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
a (i)

documentation Câștigul (pierderea) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva 
riscurilor. Ineficacitatea acoperirii împotriva riscurilor reprezintă 
măsura în care modificările valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie 
aferente instrumentului de acoperire sunt mai mari sau mai mici decât 
cele ale elementului acoperit.

totalLabel Total câștig (pierdere) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva 
riscurilor

ifrs-full GainLossOnHedgeIneffecti 
venessAbstract

label Câștigul (pierderea) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva 
riscurilor [abstract]

ifrs-full GainLossOnHedgeIneffecti 
venessRecognisedInOther 
ComprehensiveIncome

X duration, credit label Câștigul (pierderea) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva 
riscurilor recunoscut(ă) în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
a (i)

documentation Câștigul (pierderea) care este recunoscut(ă) în alte elemente ale 
rezultatului global și care decurge din ineficacitatea acoperirii împotriva 
riscurilor. [Referințe: câștig (pierdere) aferent(ă) ineficacității acoperirii 
împotriva riscurilor]
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ifrs-full GainLossOnHedgeIneffecti 
venessRecognisedInProfi 
tOrLoss

X duration, credit label Câștigul (pierderea) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva 
riscurilor recunoscut(ă) în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
a (i), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24C b (ii)

documentation Câștigul (pierderea) care este recunoscut(ă) în profit sau pierdere și care 
decurge din ineficacitatea acoperirii împotriva riscurilor. [Referințe: 
câștig (pierdere) aferent(ă) ineficacității acoperirii împotriva riscurilor]

ifrs-full GainLossOnRemeasure 
mentOfNetDefinedBenefi 
tLiabilityAsset

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigului (pierderii) la reevaluare în alte 
elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a reevaluării respectivei datorii nete (respectivului 
activ net) privind beneficiul determinat. [Referințe: datoria netă (activul 
net) privind beneficiul determinat]

commentary-
Guidance

Reducerile valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat 
sau a datoriei nete privind beneficiul determinat ca urmare a câștigului la 
reevaluare în alte elemente ale rezultatului global ar trebui să fie marcate 
cu o valoare pozitivă; creșterile care rezultă din pierderea la reevaluare ar 
trebui marcate cu o valoare negativă. Creșterile valorii juste a activelor 
planului ca urmare a câștigului la reevaluare în alte elemente ale 
rezultatului global reprezintă o reducere a datoriei nete privind 
beneficiul determinat (echivalentă cu o creștere a activului net privind 
beneficiul determinat) și ar trebui să fie marcate cu o valoare pozitivă; 
reducerile valorii juste a activelor planului ca urmare a pierderii la 
reevaluare ar trebui să fie marcate cu o valoare negativă.

negatedTotalLa-
bel

Total creștere (reducere) a datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a pierderii (câștigului) la reevaluare în alte 
elemente ale rezultatului global

ifrs-full GainLossOnRemeasure 
mentOfNetDefinedBenefi 
tLiabilityAssetAbstract

label Modificările datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca 
urmare a câștigului (pierderii) la reevaluare în alte elemente ale 
rezultatului global [abstract]
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ifrs-full GainLossOnRemeasure 
mentOfReimbursement 
Rights

X duration, debit label Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, ca urmare a câștigului (pierderii) la 
reevaluare

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c

documentation Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, rezultată din reevaluarea drepturilor de 
rambursare. [Referințe: drepturile de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, la valoarea justă]

totalLabel Total creștere (reducere) a drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, ca urmare a câștigului (pierderii) la 
reevaluare.

ifrs-full GainLossOnRemeasure 
mentOfReimbursemen 
tRightsAbstract

label Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, ca urmare a câștigului (pierderii) la 
reevaluare [abstract]

ifrs-full GainLossRecognisedAsRe 
sultOfRemeasuringToFair 
ValueEquityInterestInAc 
quireeHeldByAcquirerBe 
foreBusinessCombination

X duration, credit label Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) ca urmare a reevaluării la valoarea 
justă a participațiilor în capitalurile proprii ale entității dobândite 
deținute de dobânditor înainte de combinarea de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
p (ii)

documentation Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) ca urmare a reevaluării la valoarea 
justă a participațiilor în capitalurile proprii ale entității dobândite 
deținute de dobânditor înainte de combinarea de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full GainLossRecognisedOnFi 
nancialInstrumentsWhose 
FairValuePreviouslyCould 
NotBeReliablyMeasured

X duration, credit label Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) la derecunoașterea instrumentelor 
financiare a căror valoare justă nu a putut fi anterior evaluată în mod 
fiabil

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.30 e

documentation Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) la derecunoașterea instrumentelor 
financiare a căror valoare justă nu a putut fi anterior evaluată în mod 
fiabil. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]
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ifrs-full GainLossRecognisedOn 
MeasurementToFairValue 
LessCostsToSellOrOnDis 
posalOfAssetsOrDisposal 
GroupsConstitutingDis 
continuedOperation

X duration, credit label Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) în urma evaluării la valoarea justă 
minus costurile generate de vânzare sau în urma cedării activelor sau a 
grupurilor destinate cedării care reprezintă activitatea întreruptă

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 b 
(iii)

documentation Câștigul (pierderea) recunoscut(ă) în urma evaluării la valoarea justă 
minus costurile generate de vânzare sau în urma cedării activelor sau a 
grupurilor destinate cedării care reprezintă activitatea întreruptă. 
[Referințe: activități întrerupte [member]]

ifrs-full GainLossThatRelatesToI 
dentifiableAssetsAcquire 
dOrLiabilitiesAssumedIn 
BusinessCombination

X duration, credit label Câștigul (pierderea) aferent(ă) activelor identificabile dobândite sau 
datoriilor asumate într-o combinare de întreprinderi și care prezintă o 
mărime, o natură sau un context de apariție ce face ca prezentarea sa să 
fie relevantă pentru înțelegerea situațiilor financiare ale entității rezultate 
în urma combinării

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 e

documentation Câștigul (pierderea) care: (a) este legat(ă) de activele identificabile 
dobândite sau datoriile asumate într-o combinare de întreprinderi și (b) 
prezintă o mărime, o natură sau un context de apariție ce face ca 
prezentarea sa să fie relevantă pentru înțelegerea situațiilor financiare ale 
entității rezultate în urma combinării. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full GainOnRecoveryOfLoan 
sAndAdvancesPreviously 
WrittenOff

X duration, credit label Câștigul din recuperarea împrumuturilor și avansurilor anulate anterior Practică comună: IAS 1.85

documentation Câștigul din recuperarea împrumuturilor și avansurilor anulate anterior.

ifrs-full GainRecognisedInBargain 
PurchaseTransaction

X duration, credit label Câștigul recunoscut în tranzacții de cumpărare în condiții avantajoase Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
n (i)

documentation Valoarea oricărui câștig recunoscut într-o combinare de întreprinderi în 
care valoarea netă a activelor identificabile dobândite și a datoriilor 
asumate depășește valoarea agregată a contravalorii transferate, a 
intereselor care nu controlează deținute în entitatea dobândită și a valorii 
juste a participației în capitalurile proprii deținute anterior de către 
dobânditor în entitatea dobândită. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]
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ifrs-full GainsArisingFromDerecog 
nitionOfFinancialAssets 
MeasuredAtAmortised 
Cost

X duration, credit label Câștigul din derecunoașterea activelor financiare evaluate la costul 
amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20A

documentation Câștigul, recunoscut în situația rezultatului global, care rezultă din 
derecunoașterea activelor financiare evaluate la costul amortizat. 
[Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat]

ifrs-full GainsLossesArisingFrom 
DifferenceBetweenPre 
viousCarryingAmoun 
tAndFairValueOfFinancia 
lAssetsReclassifiedAsMea 
suredAtFairValue

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) rezultate din diferența dintre costul amortizat 
anterior și valoarea justă a activelor financiare reclasificate din categoria 
de evaluare la costul amortizat în categoria de evaluare la valoarea justă 
prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82 ca

documentation Câștigurile (pierderile) rezultate din diferența dintre costul amortizat 
anterior și valoarea justă a activelor financiare reclasificate din categoria 
de evaluare la costul amortizat în categoria de evaluare la valoarea justă 
prin profit sau pierdere. [Referințe: la valoarea justă [member]; active 
financiare evaluate la costul amortizat]

ifrs-full GainsLossesArisingFrom 
SaleAndLeasebackTransac 
tions

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) generate de tranzacții de vânzare și leaseback Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 i

documentation Câștigurile (pierderile) generate de tranzacții de vânzare și leaseback.

ifrs-full GainsLossesArisingFrom 
SettlementsDefinedBenefit 
Plans

(X) duration, credit label Câștigurile (pierderile) rezultate din decontări, planuri de beneficii 
determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul veniturilor (cheltuielilor) care decurg din decontări. 
Decontările sunt tranzacții care elimină toate celelalte obligații legale sau 
implicite pentru o parte din prestațiile sau pentru toate prestațiile 
acordate în cadrul unui plan de beneficii determinate, alta decât plata 
prestațiilor către sau în numele lucrătorilor care este stabilită în termenii 
planului și inclusă în ipotezele actuariale. [Cheltuieli cu beneficiile 
postangajare în profit sau pierdere, planuri de beneficii determinate; 
planuri de beneficii determinate [member]; ipoteze actuariale [member]] 
[În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind 
beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) rezultate din 
decontări]

negatedLabel Pierderile (câștigurile) rezultate din decontări, planuri de beneficii 
determinate
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ifrs-full GainsLossesArisingFrom 
SettlementsNetDefinedBe 
nefitLiabilityAsset

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) rezultate din decontări

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
d

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat care rezultă din decontări. Decontările sunt tranzacții care 
elimină toate celelalte obligații legale sau implicite pentru o parte din 
prestațiile sau pentru toate prestațiile acordate în cadrul unui plan de 
beneficii determinate, alta decât plata prestațiilor către sau în numele 
lucrătorilor care este stabilită în termenii planului și inclusă în ipotezele 
actuariale. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat; planuri de beneficii determinate [member]; ipoteze 
actuariale [member]]

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a pierderilor (câștigurilor) rezultate din decontări

ifrs-full GainsLossesOnAvailable 
forsaleFinancialAssets

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare disponibile pentru 
vânzare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 a (ii)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare disponibile pentru 
vânzare. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare]

ifrs-full GainsLossesOnCashFlowH 
edgesBeforeTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 c

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global care decurg din acoperirile fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor, înainte de impozitare, înainte de ajustările din reclasificare. 
[Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor 
[member]]

ifrs-full GainsLossesOnCashFlowH 
edgesNetOfTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
b (i), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24E a

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global care decurg din acoperirile fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor, după impozitare, înainte de ajustările din reclasificare. 
[Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor 
[member]]
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ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
FairValueEstimatesOfBiolo 
gicalAssetsForCurrentPer 
iod

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii juste minus costurile de 
vânzare a activelor biologice pentru perioada curentă

Prezentarea informațiilor: IAS 41.40

documentation Câștigurile (pierderile) rezultate în perioada curentă din modificarea 
valorii juste minus costurile de vânzare a activelor biologice. [Referințe: 
active biologice]

ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
FairValueOfDerivatives

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii juste a instrumentelor 
derivate

Practică comună: IAS 1.85

documentation Câștigurile (pierderile) rezultate din modificarea valorii juste a 
instrumentelor derivate recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: 
instrumente derivate [member]]

netLabel Câștigurile nete (pierderile nete) din modificarea valorii juste a 
instrumentelor derivate

ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
FairValueOfDerivativesAb 
stract

label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii juste a instrumentelor 
derivate [abstract]

ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
ValueOfForeignCurrency 
BasisSpreadsBeforeTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii marjelor cu bază valutară, 
înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din modificarea valorii marjelor cu bază valutară, 
înainte de ajustările din reclasificare. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
ValueOfForeignCurrency 
BasisSpreadsNetOfTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii marjelor cu bază valutară, 
după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global din modificarea valorii marjelor cu bază valutară, după 
impozitare, înainte de ajustările din reclasificare. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
ValueOfForwardElement 
sOfForwardContractsBe 
foreTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii elementelor forward din 
contractele forward, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din modificarea valorii elementelor forward din 
contractele forward, înainte de impozitare, înainte de ajustările din 
reclasificare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
ValueOfForwardElement 
sOfForwardContractsNe 
tOfTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii elementelor forward din 
contractele forward, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din modificarea valorii elementelor forward din 
contractele forward, după impozitare, înainte de ajustările din 
reclasificare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
ValueOfTimeValueOfOp 
tionsBeforeTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii-timp a opțiunilor, înainte 
de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din modificarea valorii-timp a opțiunilor, înainte de 
impozitare, înainte de ajustările din reclasificare. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnChangeIn 
ValueOfTimeValueOfOp 
tionsNetOfTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii-timp a opțiunilor, după 
impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global din modificarea valorii-timp a opțiunilor, după impozitare, 
înainte de ajustările din reclasificare. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]
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ifrs-full GainsLossesOnChangesI 
nEffectOfLimitingNetDefi 
nedBenefitAssetToAsset 
CeilingExcludingInterestIn 
comeOrExpenseBeforeTax 
DefinedBenefitPlans

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din modificările efectului de limitare a activului 
net privind beneficiul determinat la plafonul activului, excluzând 
veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile, înainte de 
impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
care rezultă din câștigul (pierderea) aferent(ă) modificărilor efectului de 
limitare a unui activ net privind beneficiul determinat în funcție de 
plafonul activului, excluzând sumele incluse în veniturile din dobânzi 
sau în cheltuielile cu dobânzile. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global, înainte de impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea 
planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) 
datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a 
câștigului (pierderii) aferent(e) modificărilor efectului de limitare a unui 
activ net privind beneficiul determinat în funcție de plafonul activului, 
excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile]

ifrs-full GainsLossesOnChangesI 
nEffectOfLimitingNetDefi 
nedBenefitAssetToAsset 
CeilingExcludingInterestIn 
comeOrExpenseNetOfTax 
DefinedBenefitPlans

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente modificărilor efectului de limitare a unui 
activ net privind beneficiul determinat în funcție de plafonul activului, 
excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile, după 
impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
rezultate din câștigul (pierderea) aferent(ă) modificărilor efectului de 
limitare a unui activ net privind beneficiul determinat în funcție de 
plafonul activului, excluzând sumele incluse în veniturile din dobânzi 
sau în cheltuielile cu dobânzile. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global, după impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea 
planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) 
datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a 
câștigului (pierderii) aferent(e) modificărilor efectului de limitare a unui 
activ net privind beneficiul determinat în funcție de plafonul activului, 
excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile]

ifrs-full GainsLossesOnDisposalsO 
fInvestmentProperties

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din cedări de investiții imobiliare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Câștigurile (pierderile) din cedări de investiții imobiliare. [Referințe: 
investiții imobiliare]

netLabel Câștigurile (pierderile) nete din cedări de investiții imobiliare
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ifrs-full GainsLossesOnDisposalsO 
fInvestmentPropertiesAb 
stract

label Câștigurile (pierderile) din cedări de investiții imobiliare [abstract]

ifrs-full GainsLossesOnDisposalsO 
fInvestmentPropertyCarrie 
dAtCostOrInAccordance 
WithIFRS16WithinFairVa 
lueModel

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din cedări de investiții imobiliare contabilizate la 
cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste

Prezentarea informațiilor: IAS 40.78 d 
(iii)

documentation Câștigurile (pierderile) din cedări de investiții imobiliare contabilizate la 
cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste. 
[Referințe: la cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului 
valorii juste [member]; investiții imobiliare]

ifrs-full GainsLossesOnDisposalsO 
fInvestments

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din cedări de investiții Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 d

documentation Câștigurile (pierderile) din cedări de investiții.

netLabel Câștigurile (pierderile) nete din cedări de investiții

ifrs-full GainsLossesOnDisposalsO 
fInvestmentsAbstract

label Câștigurile (pierderile) din cedări de investiții [abstract]

ifrs-full GainsLossesOnDisposal 
sOfNoncurrentAssets

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din cedări de active imobilizate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Câștigurile (pierderile) din cedări de active imobilizate. [Referințe: active 
imobilizate]

netLabel Câștigurile (pierderile) nete din cedări de active imobilizate.

ifrs-full GainsLossesOnDisposal 
sOfNoncurrentAssetsAb 
stract

label Câștigurile (pierderile) din cedări de active imobilizate [abstract]

ifrs-full GainsLossesOnDisposalsO 
fOtherNoncurrentAssets

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din cedări de alte active imobilizate Prezentarea informațiilor: IAS 1.98

documentation Câștigurile (pierderile) din cedări de alte active imobilizate. [Referințe: 
alte active imobilizate]
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ifrs-full GainsLossesOnDisposal 
sOfPropertyPlantAndE 
quipment

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din cedări de imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 c

documentation Câștigurile (pierderile) din cedări de imobilizări corporale. [Referințe: 
imobilizări corporale]

netLabel Câștigurile (pierderile) nete din cedări de imobilizări corporale

ifrs-full GainsLossesOnDisposal 
sOfPropertyPlantAndE 
quipmentAbstract

label Câștigurile (pierderile) din cedări de imobilizări corporale [abstract]

ifrs-full GainsLossesOnExchange 
DifferencesOnTranslation 
BeforeTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din diferențele de curs valutar provenite din 
conversia operațiunilor din străinătate, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global din diferențele de curs valutar provenite din conversia situațiilor 
financiare ale operațiunilor din străinătate, înainte de impozitare, înainte 
de ajustările din reclasificare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global]

ifrs-full GainsLossesOnExchange 
DifferencesOnTranslation 
NetOfTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din diferențele de curs valutar provenite din 
conversia operațiunilor din străinătate, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global din diferențele de curs valutar provenite din conversia situațiilor 
financiare ale operațiunilor din străinătate, după impozitare, înainte de 
ajustările din reclasificare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global]

ifrs-full GainsLossesOnExchange 
DifferencesOnTranslation 
RecognisedInProfitOrLoss

X duration, credit label Câștigul (pierderea) din diferențele de curs valutar Prezentarea informațiilor: IAS 1.35, 
prezentarea informațiilor: IAS 21.52 a

documentation Valoarea diferențelor de curs valutar recunoscute în profit sau pierdere 
care rezultă din tranzacții valutare, cu excepția celor provenite din 
evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere în conformitate cu IFRS 9. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; instrumente financiare, clasa [member]]

netLabel Câștigul net (pierderea netă) din diferențele de curs valutar
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ifrs-full GainsLossesOnFairVa 
lueAdjustmentAttributa 
bleToPhysicalChangesBio 
logicalAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) din ajustarea valorii juste datorată modificărilor 
fizice, active biologice

Exemplu: IAS 41 -, exemplu: 1 XYZ 
Dairy Ltd., exemplu: IAS 41.51

documentation Câștigurile (pierderile) care rezultă din modificarea valorii juste minus 
costurile de vânzare a activelor biologice, ca urmare a modificărilor 
fizice. [Referințe: active biologice]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

ifrs-full GainsLossesOnFairVa 
lueAdjustmentAttributa 
bleToPriceChangesBiologi 
calAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) din ajustarea valorii juste datorată variației 
prețurilor, active biologice

Exemplu: IAS 41 -, exemplu: 1 XYZ 
Dairy Ltd., exemplu: IAS 41.51

documentation Câștigurile (pierderile) care rezultă din modificarea valorii juste minus 
costurile de vânzare a activelor biologice, ca urmare a variației prețurilor 
pe piață. [Referințe: active biologice]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

ifrs-full GainsLossesOnFairVa 
lueAdjustmentBiologica 
lAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) din ajustarea valorii juste, active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 a

documentation Câștigurile (pierderile) care rezultă din modificarea valorii juste minus 
costurile de vânzare a activelor biologice, ca urmare atât a modificărilor 
fizice, cât și a variației prețurilor pe piață. [Referințe: active biologice]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

totalLabel Total câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste, active biologice
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ifrs-full GainsLossesOnFairVa 
lueAdjustmentBiologica 
lAssetsAbstract

label Câștigurile (pierderile) din ajustarea valorii juste, active biologice 
[abstract]

ifrs-full GainsLossesOnFairVa 
lueAdjustmentInvestment 
Property

X duration label Câștigurile (pierderile) din ajustarea valorii juste, investiții imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 d

documentation Câștigurile (pierderile) din modificarea valorii juste a investițiilor 
imobiliare. [Referințe: investiții imobiliare]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsAtAmortisedCost

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la costul 
amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(vi)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la costul 
amortizat. [Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat]

ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLoss

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]

totalLabel Total câștiguri (pierderi) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere

ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLossClas 
sifiedAsHeldForTrading

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea 
tranzacționării

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare: 1.1.2023 IFRS 7.20 a (i)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea 
tranzacționării. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea 
tranzacționării; câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]
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ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLossDe 
signatedAsUponInitialRe 
cognition

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau 
ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere care au fost desemnate astfel la 
recunoașterea inițială sau ulterior. [Referințe: active financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea 
inițială sau ulterior; câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLossMan 
datorilyMeasuredAtFairVa 
lue

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, evaluate în mod obligatoriu la valoarea 
justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate în mod 
obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu 
IFRS 9. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere, evaluate în mod obligatoriu la valoarea justă; câștigurile 
(pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere; datorii financiare]

ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsMeasuredAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncomeBeforeTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(viii)

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global aplicând punctul 4.1.2A din IFRS 9, 
înainte de impozitare, înainte de ajustările din reclasificare. [Referințe: 
active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global; alte elemente ale rezultatului global]

commentary-
Guidance

A NU se utiliza acest element pentru alte elemente ale rezultatului global 
aferente instrumentelor de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global aplicând punctul 5.7.5 din IFRS 
9, care nu sunt reclasificate în profit sau pierdere. În schimb, a se utiliza 
elementul „Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
câștigurile (pierderile) din investiții în instrumente de capitaluri proprii”.
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ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsMeasuredAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncomeNetOfTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global prin aplicarea punctului 4.1.2A din IFRS 
9, după impozitare, înainte de ajustările din reclasificare. [Referințe: 
active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global; alte elemente ale rezultatului global]

commentary-
Guidance

A NU se utiliza acest element pentru alte elemente ale rezultatului global 
aferente instrumentelor de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global aplicând punctul 5.7.5 din IFRS 
9, care nu sunt reclasificate în profit sau pierdere. În schimb, a se utiliza 
elementul „Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
câștigurile (pierderile) din investiții în instrumente de capitaluri proprii”.

ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsReclassifiedOutOfA 
vailableforsaleFinancialAs 
setsRecognisedInOther 
ComprehensiveIncome

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare disponibile pentru vânzare recunoscute în 
profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A e

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere aferente 
activelor financiare reclasificate în afara categoriei „disponibile pentru 
vânzare”. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare; alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnFinancia 
lAssetsReclassifiedOutOfFi 
nancialAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLossRe 
cognisedInProfitOrLoss

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente activelor financiare reclasificate în afara 
categoriei activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, recunoscute în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A e

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere aferente 
activelor financiare reclasificate în afara categoriei de evaluare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full GainsLossesOnFinancialIn 
strumentsAbstract

label Câștigurile (pierderile) aferente instrumentelor financiare [abstract]
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ifrs-full GainsLossesOnFinancial 
LiabilitiesAtAmortised 
Cost

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate la costul 
amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(v)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate la costul 
amortizat. [Referințe: datorii financiare evaluate la costul amortizat]

ifrs-full GainsLossesOnFinancial 
LiabilitiesAtFairValue 
ThroughProfitOrLoss

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere. [Referințe: datorii financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]

totalLabel Total câștiguri (pierderi) aferente datoriilor financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere

ifrs-full GainsLossesOnFinancial 
LiabilitiesAtFairValue 
ThroughProfitOrLossClas 
sifiedAsHeldForTrading

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea 
tranzacționării

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea 
tranzacționării. [Referințe: datorii financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere; câștigurile (pierderile) aferente datoriilor 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full GainsLossesOnFinancial 
LiabilitiesAtFairValue 
ThroughProfitOrLossDe 
signatedAsUponInitialRe 
cognition

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau 
ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere care au fost desemnate astfel la 
recunoașterea inițială sau ulterior. [Referințe: datorii financiare evaluate 
la valoarea justă prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea 
inițială sau ulterior; Câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]
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ifrs-full GainsLossesOnHedgedIte 
mAttributableToHedge 
dRisk

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente elementului acoperit care pot fi atribuite 
riscului acoperit, acoperiri ale valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.24 a (ii)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente elementelor acoperite din acoperirile 
valorii juste împotriva riscurilor care pot fi atribuite riscului acoperit. 
[Referințe: acoperiri ale valorii juste împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full GainsLossesOnHedgesOf 
NetInvestmentsInFor 
eignOperationsBeforeTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiunile din străinătate, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 39.102 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.13 adocumentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 

global aferente acoperirilor împotriva riscurilor ale investițiilor nete în 
operațiunile din străinătate, înainte de impozitare, înainte de ajustările 
din reclasificare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnHedgesOf 
NetInvestmentsInFor 
eignOperationsNetOfTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiunile din străinătate, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 39.102 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24C b (i), prezentarea informațiilor: 
IFRS 7.24E a, prezentarea 
informațiilor: IFRS 9.6.5.13 a

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global aferente acoperirilor împotriva riscurilor ale investițiilor nete în 
operațiunile din străinătate, după impozitare, înainte de ajustările din 
reclasificare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnHedgingIn 
strument

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente instrumentului de acoperire împotriva 
riscurilor, acoperiri ale valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare: 1.1.2023 IFRS 7.24 a (i)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente instrumentelor de acoperire împotriva 
riscurilor din cadrul acoperirilor valorii juste împotriva riscurilor. 
[Referințe: acoperiri ale valorii juste împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full GainsLossesOnHeldtoma 
turityInvestments

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din investițiile păstrate până la scadență Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 a (iii)

documentation Câștigurile (pierderile) din investițiile păstrate până la scadență. 
[Referințe: investiții păstrate până la scadență]

ifrs-full GainsLossesOnIneffective 
nessOfCashFlowHedgesRe 
cognisedInProfitOrLoss

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente ineficacității acoperirilor fluxurilor de 
trezorerie împotriva riscurilor recunoscute în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.24 b

documentation Câștigurile (pierderile) aferente părții ineficace a acoperirilor fluxurilor 
de trezorerie împotriva riscurilor recunoscute în profit sau pierdere. 
[Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor 
[member]]
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ifrs-full GainsLossesOnIneffective 
nessOfHedgesOfNetInvest 
mentsInForeignOpera 
tions

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente ineficacității acoperirilor împotriva 
riscurilor ale investițiilor nete în operațiunile din străinătate recunoscute 
în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.24 c

documentation Câștigurile (pierderile) aferente părții ineficace a acoperirilor împotriva 
riscurilor ale investițiilor nete în operațiunile din străinătate recunoscute 
în profit sau pierdere. [Referințe: acoperiri împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiuni din străinătate [member]]

ifrs-full GainsLossesOnInitialRe 
cognitionOfBiologicalAs 
setsForCurrentPeriod

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) la recunoașterea inițială a activelor biologice și a 
produselor agricole pentru perioada curentă

Prezentarea informațiilor: IAS 41.40

documentation Câștigurile (pierderile) agregate apărute în cursul perioadei curente la 
recunoașterea inițială a activelor biologice și a produselor agricole. 
[Referințe: active biologice]

ifrs-full GainsLossesOnLitigation 
Settlements

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente soluționării litigiilor Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 f

documentation Câștigurile (pierderile) aferente soluționării litigiilor.

netLabel Câștigurile (pierderile) nete aferente soluționării litigiilor

ifrs-full GainsLossesOnLitigation 
SettlementsAbstract

label Câștigurile (pierderile) aferente soluționării litigiilor [abstract]

ifrs-full GainsLossesOnLoansAn 
dReceivables

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) aferente împrumuturilor și creanțelor Prezentarea informațiilor: data de 
expirare: 1.1.2023 IFRS 7.20 a (iv)

documentation Câștigurile (pierderile) aferente împrumuturilor și creanțelor. [Referințe: 
împrumuturi și creanțe]

ifrs-full GainsLossesOnNetMone 
taryPosition

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din poziția monetară netă Prezentarea informațiilor: IAS 29.9

documentation Câștigurile (pierderile) reprezentând diferența rezultată din corecția 
activelor nemonetare, a capitalurilor proprii și a elementelor situației 
rezultatului global și din ajustarea activelor și datoriilor legate de un 
indice, pentru raportarea în cazul economiilor hiperinflaționiste.
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ifrs-full GainsLossesOnNetMove 
mentInRegulatoryDeferra 
lAccountBalancesRelated 
ToItemsThatWillBeReclas 
sifiedToProfitOrLossBefor 
eTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate care este legată de elemente 
care vor fi reclasificate în profit sau pierdere, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 
b

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din variația netă a soldurilor conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate care este legată de elemente care vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere, înainte de impozitare. [Referințe: 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[member]; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnNetMove 
mentInRegulatoryDeferra 
lAccountBalancesRelated 
ToItemsThatWillBeReclas 
sifiedToProfitOrLossNetOf 
Tax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate care este legată de elemente 
care vor fi reclasificate în profit sau pierdere, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 
b

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din variația netă a soldurilor conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate care este legată de elemente care vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere, după impozitare. [Referințe: soldurile 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate [member]; alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full GainsLossesOnRemeasur 
ingAvailableforsaleFinan 
cialAssetsBeforeTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din reevaluarea activelor financiare disponibile 
pentru vânzare, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 a (ii)

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global care decurg din reevaluarea activelor financiare disponibile pentru 
vânzare, înainte de impozitare, înainte de ajustările din reclasificare. 
[Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare]

ifrs-full GainsLossesOnRemeasur 
ingAvailableforsaleFinan 
cialAssetsNetOfTax

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din reevaluarea activelor financiare disponibile 
pentru vânzare, după impozitare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 a (ii)

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global care decurg din reevaluarea activelor financiare disponibile pentru 
vânzare, după impozitare, înainte de ajustările din reclasificare. 
[Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesOnSubsequen 
tIncreaseInFairValueLess 
CostsToSellNotInExcessO 
fRecognisedCumulativeIm 
pairmentLoss

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) din creșterea ulterioară a valorii juste minus 
costurile de vânzare, fără a depăși pierderea cumulată recunoscută din 
depreciere sau din reducerea valorii contabile până la valoarea justă 
minus costurile de vânzare

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.41 c

documentation Câștigurile din creșterea ulterioară a valorii juste minus costurile de 
vânzare (fără a depăși pierderea cumulată recunoscută din depreciere) și 
pierderile din reducerea valorii contabile până la valoarea justă minus 
costurile de vânzare pentru activele imobilizate sau grupurile destinate 
cedării deținute în vederea vânzării.

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeExcludingExchange 
DifferencesFairValueMea 
surementAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, excluzând diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
active

Practică comună: IFRS 13.93 e (ii)

documentation Câștigurile (pierderile), excluzând diferențele de curs valutar, 
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global la evaluarea la 
valoarea justă a activelor. [Referințe: la valoarea justă [member]; alte 
elemente ale rezultatului global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeExcludingExchange 
DifferencesFairValueMea 
surementEntitysOwnEqui 
tyInstruments

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, excluzând diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 e (ii)

documentation Câștigurile (pierderile), excluzând diferențele de curs valutar, 
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global la evaluarea la 
valoarea justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; alte elemente ale rezultatului 
global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedLabel Pierderile (câștigurile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, excluzând diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeExcludingExchange 
DifferencesFairValueMea 
surementLiabilities

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, excluzând diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
datorii

Practică comună: IFRS 13.93 e (ii)

documentation Câștigurile (pierderile), excluzând diferențele de curs valutar, 
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global la evaluarea la 
valoarea justă a datoriilor. [Referințe: la valoarea justă [member]; alte 
elemente ale rezultatului global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedLabel Pierderile (câștigurile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, excluzând diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
datorii

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeFairValueMeasure 
mentAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, inclusiv diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(ii)

documentation Câștigurile (pierderile), inclusiv diferențele de curs valutar, recunoscute 
în alte elemente ale rezultatului global la evaluarea la valoarea justă a 
activelor. [Referințe: la valoarea justă [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

totalLabel Total câștiguri (pierderi) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, inclusiv diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
activele

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeFairValueMeasure 
mentAssetsAbstract

label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, evaluarea la valoarea justă, active [abstract]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeFairValueMeasure 
mentEntitysOwnEquityIn 
struments

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, inclusiv diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(ii)

documentation Câștigurile (pierderile), inclusiv diferențele de curs valutar, recunoscute 
în alte elemente ale rezultatului global la evaluarea la valoarea justă a 
propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: la 
valoarea justă [member]; alte elemente ale rezultatului global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedTotalLa-
bel

Total pierderi (câștiguri) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, inclusiv diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeFairValueMeasure 
mentEntitysOwnEquityIn 
strumentsAbstract

label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, evaluarea la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității [abstract]

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeFairValueMeasure 
mentLiabilities

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, inclusiv diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(ii)

documentation Câștigurile (pierderile), inclusiv diferențele de curs valutar, recunoscute 
în alte elemente ale rezultatului global la evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor. [Referințe: la valoarea justă [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedTotalLa-
bel

Total pierderi (câștiguri) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, inclusiv diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
datorii
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeFairValueMeasure 
mentLiabilitiesAbstract

label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global, evaluarea la valoarea justă, datorii [abstract]

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeOnExchangeDifferen 
cesFairValueMeasuremen 
tAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea 
justă, active

Practică comună: IFRS 13.93 e (ii)

documentation Câștigurile (pierderile) provenite din diferențele de curs valutar, 
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, la evaluarea la 
valoarea justă a activelor. [Referințe: la valoarea justă [member]; alte 
elemente ale rezultatului global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeOnExchangeDifferen 
cesFairValueMeasuremen 
tEntitysOwnEquityInstru 
ments

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea 
justă, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 e (ii)

documentation Câștigurile (pierderile) provenite din diferențele de curs valutar, 
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, la evaluarea la 
valoarea justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; alte elemente ale rezultatului 
global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedLabel Pierderile (câștigurile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului global 
provenite din diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeOnExchangeDifferen 
cesFairValueMeasuremen 
tLiabilities

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global provenite din diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea 
justă, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 e (ii)

documentation Câștigurile (pierderile) provenite din diferențele de curs valutar, 
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, la evaluarea la 
valoarea justă a datoriilor. [Referințe: la valoarea justă [member]; alte 
elemente ale rezultatului global]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedLabel Pierderile (câștigurile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului global 
provenite din diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, 
datorii

ifrs-full GainsLossesRecognisedI 
nOtherComprehensiveIn 
comeOnFinancialLiabilitie 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossDesignatedUponI 
nitialRecognitionOrSubse 
quently

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere care au fost desemnate astfel la recunoașterea inițială sau 
ulterior. [Referințe: câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, desemnate la 
recunoașterea inițială sau ulterior]

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossAttributable 
ToChangeInUnrealised 
GainsOrLossesForAsset 
sHeldAtEndOfPeriodFair 
ValueMeasurement

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere care pot fi 
atribuite modificării câștigurilor sau pierderilor nerealizate aferente 
activelor deținute la finalul perioadei, evaluarea la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 f

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere pentru activele 
evaluate la valoarea justă care pot fi atribuite modificării câștigurilor sau 
pierderilor nerealizate aferente activelor respective deținute la finalul 
perioadei de raportare. [Referințe: la valoarea justă [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossAttributable 
ToChangeInUnrealised 
GainsOrLossesForEntity 
sOwnEquityInstrument 
sHeldAtEndOfPeriodFair 
ValueMeasurement

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere care pot fi 
atribuite modificării câștigurilor sau pierderilor nerealizate aferente 
propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității deținute la 
finalul perioadei, evaluarea la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 f

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere pentru 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității evaluate la 
valoarea justă care pot fi atribuite modificării câștigurilor sau pierderilor 
nerealizate aferente instrumentelor respective deținute la finalul 
perioadei de raportare. [Referințe: la valoarea justă [member]; propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossAttributable 
ToChangeInUnrealised 
GainsOrLossesForLiabilitie 
sHeldAtEndOfPeriodFair 
ValueMeasurement

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere care pot fi 
atribuite modificării câștigurilor sau pierderilor nerealizate aferente 
datoriilor deținute la finalul perioadei, evaluarea la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 f

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere pentru datoriile 
evaluate la valoarea justă care pot fi atribuite modificării câștigurilor sau 
pierderilor nerealizate aferente datoriilor respective deținute la finalul 
perioadei de raportare. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossExcludingEx 
changeDifferencesFairVa 
lueMeasurementAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, excluzând 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, active

Practică comună: IFRS 13.93 e (i)

documentation Câștigurile (pierderile), excluzând diferențele de curs valutar, 
recunoscute în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a 
activelor. [Referințe: la valoarea justă [member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossExcludingEx 
changeDifferencesFairVa 
lueMeasurementEntity 
sOwnEquityInstruments

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, excluzând 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 e (i)

documentation Câștigurile (pierderile), excluzând diferențele de curs valutar, 
recunoscute în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a 
propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: la 
valoarea justă [member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedLabel Pierderile (câștigurile) recunoscute în profit sau pierdere, excluzând 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossExcludingEx 
changeDifferencesFairVa 
lueMeasurementLiabilities

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, excluzând 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 e (i)

documentation Câștigurile (pierderile), excluzând diferențele de curs valutar, 
recunoscute în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor. [Referințe: la valoarea justă [member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedLabel Pierderile (câștigurile) recunoscute în profit sau pierdere, excluzând 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, datorii
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossFairValueMea 
surementAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, inclusiv 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile), inclusiv diferențele de curs valutar, recunoscute 
în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a activelor. [Referințe: 
la valoarea justă [member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

totalLabel Total câștiguri (pierderi) recunoscute în profit sau pierdere, inclusiv 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, activele

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossFairValueMea 
surementAssetsAbstract

label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, evaluarea la 
valoarea justă, active [abstract]

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossFairValueMea 
surementEntitysOwnEqui 
tyInstruments

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, inclusiv 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile), inclusiv diferențele de curs valutar, recunoscute 
în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: la valoarea justă 
[member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedTotalLa-
bel

Total pierderi (câștiguri) recunoscute în profit sau pierdere, inclusiv 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossFairValueMea 
surementEntitysOwnEqui 
tyInstrumentsAbstract

label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, evaluarea la 
valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[abstract]
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossFairValueMea 
surementLiabilities

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, inclusiv 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile), inclusiv diferențele de curs valutar, recunoscute 
în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a datoriilor. [Referințe: 
la valoarea justă [member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedTotalLa-
bel

Total pierderi (câștiguri) recunoscute în profit sau pierdere, inclusiv 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, datorii

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossFairValueMea 
surementLiabilitiesAb 
stract

label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere, evaluarea la 
valoarea justă, datorii [abstract]

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossOnBuyin 
gReinsurance

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere la cumpărarea 
reasigurării

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b (i)

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere provenite din 
cumpărarea reasigurării de către entitate.

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossOnExchange 
DifferencesFairValueMea 
surementAssets

X duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere provenite din 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, active

Practică comună: IFRS 13.93 e (i)

documentation Câștigurile (pierderile) provenite din diferențele de curs valutar, 
recunoscute în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a 
activelor. [Referințe: la valoarea justă [member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.
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ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossOnExchange 
DifferencesFairValueMea 
surementEntitysOwnEqui 
tyInstruments

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere provenite din 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 e (i)

documentation Câștigurile (pierderile) provenite din diferențele de curs valutar, 
recunoscute în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a 
propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: la 
valoarea justă [member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedLabel Pierderile (câștigurile) recunoscute în profit sau pierdere provenite din 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossOnExchange 
DifferencesFairValueMea 
surementLiabilities

(X) duration label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere provenite din 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 e (i)

documentation Câștigurile (pierderile) provenite din diferențele de curs valutar, 
recunoscute în profit sau pierdere la evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor. [Referințe: la valoarea justă [member]]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

negatedLabel Pierderile (câștigurile) recunoscute în profit sau pierdere provenite din 
diferențele de curs valutar, evaluarea la valoarea justă, datorii
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ifrs-full GainsLossesRecognisedIn 
ProfitOrLossOnFinancial 
LiabilitiesAtFairValue 
ThroughProfitOrLossDe 
signatedUponInitialRecog 
nitionOrSubsequently

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere aferente 
datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(i)

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere aferente 
datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
care au fost desemnate astfel la recunoașterea inițială sau ulterior. 
[Referințe: câștigurile (pierderile) aferente datoriilor financiare evaluate 
la valoarea justă prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea 
inițială sau ulterior]

ifrs-full GainsLossesRecognised 
WhenControlInSubsidiar 
yIsLost

X duration, credit label Câștigurile (pierderile) recunoscute în momentul pierderii controlului 
asupra unei filiale

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19

documentation Câștigurile (pierderile) recunoscute asociate cu pierderea controlului 
asupra unei filiale care pot fi atribuite fostului interes majoritar.

ifrs-full GainsOnChangeInFairVa 
lueOfDerivatives

X duration, credit label Câștigurile din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate Practică comună: IAS 1.85

documentation Câștigurile rezultate din modificarea valorii juste a instrumentelor 
derivate recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: instrumente 
derivate [member]]

ifrs-full GainsOnDisposalsOfIn 
vestmentProperties

X duration, credit label Câștigurile din cedări de investiții imobiliare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Câștigul din cedări de investiții imobiliare. [Referințe: investiții 
imobiliare]

ifrs-full GainsOnDisposalsOfIn 
vestments

X duration, credit label Câștigurile din cedări de investiții Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 d

documentation Câștigul din cedări de investiții.

ifrs-full GainsOnDisposalsOfNon 
currentAssets

X duration, credit label Câștigurile din cedări de active imobilizate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Câștigul din cedări de active imobilizate. [Referințe: active imobilizate]
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ifrs-full GainsOnDisposalsOfPro 
pertyPlantAndEquipment

X duration, credit label Câștigurile din cedări de imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 c

documentation Câștigul din cedări de imobilizări corporale. [Referințe: imobilizări 
corporale]

ifrs-full GainsOnLitigationSettle 
ments

X duration, credit label Câștigurile din soluționarea litigiilor Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 f

documentation Câștigul din soluționarea litigiilor.

ifrs-full GamingLicencesMember member label Licențe pentru jocuri de noroc [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă licențele legate de jocurile de noroc. [Referințe: 
licențe [member]]

ifrs-full GasDistributionMember member label Distribuția de gaze [member] Exemplu: IFRS 14.33, exemplu: IFRS 
14.IE2

documentation Acest membru reprezintă activitatea entității în legătură cu distribuția de 
gaze.

ifrs-full GeneralAndAdministrati 
veExpense

X duration, debit label Cheltuieli generale și administrative Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor legate de activitățile generale și administrative 
ale entității.

ifrs-full GeographicalAreasAxis axis label Zone geografice [axis] Exemplu: IAS 19.138 a, exemplu: IFRS 
15.B89 b, exemplu: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.96 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.33documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 

rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full GeographicalAreasMem 
ber

member [default] label Zone geografice [member] Exemplu: IAS 19.138 a, exemplu: IFRS 
15.B89 b, exemplu: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.96 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.33documentation Acest membru reprezintă valoarea agregată aferentă zonelor geografice. 

Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Zone 
geografice” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full GoodsOrServicesTransfer 
redAtPointInTimeMember

member label Bunuri sau servicii transferate la un moment specific [member] Exemplu: IFRS 15.B89 f

documentation Acest membru reprezintă bunurile sau serviciile transferate clienților la 
un moment specific. [Referințe: obligații de executare îndeplinite la un 
moment specific [member]]

ifrs-full GoodsOrServicesTransfer 
redOverTimeMember

member label Bunuri sau servicii transferate în timp [member] Exemplu: IFRS 15.B89 f

documentation Acest membru reprezintă bunurile sau serviciile transferate clienților în 
timp. [Referințe: obligații de executare îndeplinite în timp [member]]

ifrs-full GoodsSoldDirectlyToCon 
sumersMember

member label Bunuri vândute direct clienților [member] Exemplu: IFRS 15.B89 g

documentation Acest membru reprezintă bunurile vândute direct clienților.

ifrs-full GoodsSoldThroughInter 
mediariesMember

member label Bunuri vândute prin intermediari [member] Exemplu: IFRS 15.B89 g

documentation Acest membru reprezintă bunurile vândute prin intermediari.

ifrs-full Goodwill X instant, debit label Fond comercial Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
a, prezentarea informațiilor: IAS 
36.135 a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 3.B67 d

documentation Cuantumul activelor care reprezintă beneficii economice viitoare care 
rezultă din alte active dobândite într-o combinare de întreprinderi care 
nu sunt identificate individual și recunoscute separat. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]]

periodStartLabel Fond comercial la începutul perioadei

periodEndLabel Fond comercial la finalul perioadei
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ifrs-full GoodwillDerecognisedWi 
thoutHavingPreviouslyBee 
nIncludedInDisposal 
GroupClassifiedAsHeldFor 
Sale

(X) duration, credit label Fondul comercial derecunoscut fără să fi fost inclus anterior într-un grup 
destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d (iv)

documentation Cuantumul fondului comercial derecunoscut fără să fi fost inclus 
anterior într-un grup destinat cedării clasificat drept deținut în vederea 
vânzării. [Referințe: fond comercial; grupuri destinate cedării clasificate 
drept deținute în vederea vânzării [member]]

negatedLabel Fondul comercial derecunoscut fără să fi fost inclus anterior într-un grup 
destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării

ifrs-full GoodwillExpectedDeducti 
bleForTaxPurposes

X instant, debit label Fondul comercial preconizat a fi deductibil în scopuri fiscale Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
k

documentation Cuantumul fondului comercial dintr-o combinare de întreprinderi care 
se preconizează că va fi deductibil în scopuri fiscale. [Referințe: fond 
comercial; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full GoodwillMember member label Fond comercial [member] Exemplu: IAS 36.127

documentation Acest membru reprezintă fondul comercial. [Referințe: fond comercial]

ifrs-full GoodwillRecognisedAsO 
fAcquisitionDate

X instant, debit label Fondul comercial recunoscut la data achiziției Exemplu: IFRS 3.B64, exemplu: IFRS 3. 
IE72

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției în cadrul combinării de 
întreprinderi pentru fondul comercial. [Referințe: fond comercial; 
combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full GovernmentCustomers 
Member

member label Clienți guvernamentali [member] Exemplu: IFRS 15.B89 c

documentation Acest membru reprezintă clienții guvernamentali. [Referințe: guvern 
[member]]

ifrs-full GovernmentDebtInstru 
mentsHeld

X instant, debit label Instrumente de datorie suverană deținute Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul instrumentelor de datorie deținute de entitate care au fost 
emise de un guvern. [Referințe: instrumente de datorie deținute; guvern 
[member]]
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ifrs-full GovernmentGrants X instant, credit label Subvenții guvernamentale Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul asistenței acordate de guvern sub forma unor transferuri de 
resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu 
anumite condiții referitoare la activitățile de exploatare ale entității, 
recunoscute ca venituri înregistrate în avans. Sunt excluse formele de 
asistență guvernamentală cărora nu li se poate atribui în mod rezonabil o 
anumită valoare, precum și tranzacțiile cu guvernul care nu pot fi 
distinse de tranzacțiile comerciale normale ale entității. [Referințe: 
venituri înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte; guvern 
[member]]

ifrs-full GovernmentMember member label Guvern [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.34

documentation Acest membru reprezintă guvernul propriu-zis, agențiile 
guvernamentale și alte organisme similare de la nivel local, național sau 
internațional.

ifrs-full GrossAmountArisingFro 
mInsuranceContractsMem 
ber

member label Cuantumul brut care rezultă din contracte de asigurare [member] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Acest membru reprezintă cuantumul brut care rezultă din contractele de 
asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full GrossCarryingAmount 
Member

member label Valoarea contabilă brută [member] Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 d, 
prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
c, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 
c, prezentarea informațiilor: IAS 41.54 
f, prezentarea informațiilor: IFRS 3. 
B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35I, prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35M, exemplu: IFRS 7.35N, practică 
comună: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37 b, practică comună: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG29

documentation Acest membru reprezintă valoarea la care un activ este recunoscut după 
deducerea oricăror amortizări acumulate și pierderi din deprecieri 
acumulate. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; pierdere 
din depreciere]
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ifrs-full GrossContractualA 
mountsReceivableForAc 
quiredReceivables

X instant, debit label Valori contractuale brute de primit pentru creanțele dobândite Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
h (ii)

documentation Valorile contractuale brute de primit pentru creanțele dobândite din 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]

ifrs-full GrossFinancialAssetsSetOf 
fAgainstFinancialLiabilities 
SubjectToOffsettingEnfor 
ceableMasterNettingArran 
gementsOrSimilarAgree 
ments

(X) instant, debit label Active financiare brute compensate cu datorii financiare care fac obiectul 
compensării, al unor contracte de compensare globală executorii sau al 
unor acorduri similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
b

documentation Cuantumul activelor financiare compensate cu datorii financiare atunci 
când o entitate: (a) în mod curent are dreptul legal de a compensa valorile 
recunoscute și (b) intenționează fie să le deconteze pe o bază netă, fie să 
valorifice activul și să deconteze datoria în mod simultan. [Referințe: 
active financiare; datorii financiare]

negatedLabel Active financiare brute compensate cu datorii financiare care fac obiectul 
compensării, al unor contracte de compensare globală executorii sau al 
unor acorduri similare

ifrs-full GrossFinancialAssetsSub 
jectToOffsettingEnforcea 
bleMasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
ments

X instant, debit label Active financiare brute care fac obiectul compensării, al unor contracte 
de compensare globală executorii sau al unor acorduri similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
a

documentation Cuantumul brut al activelor financiare recunoscute care fac obiectul 
compensării sau al unui contract de compensare globală executoriu sau 
al unui acord similar. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full GrossFinancialLiabilitiesSe 
tOffAgainstFinancialAs 
setsSubjectToOffsettingEn 
forceableMasterNettingAr 
rangementsOrSimilarA 
greements

(X) instant, credit label Datorii financiare brute compensate cu active financiare care fac obiectul 
compensării, al unor contracte de compensare globală executorii sau al 
unor acorduri similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
b

documentation Cuantumul datoriilor financiare compensate cu active financiare atunci 
când o entitate: (a) în mod curent are dreptul legal de a compensa valorile 
recunoscute și (b) intenționează fie să le deconteze pe o bază netă, fie să 
valorifice activul și să deconteze datoria în mod simultan. [Referințe: 
active financiare; datorii financiare]

negatedLabel Datorii financiare brute compensate cu active financiare care fac obiectul 
compensării, al unor contracte de compensare globală executorii sau al 
unor acorduri similare

ifrs-full GrossFinancialLiabilities 
SubjectToOffsettingEnfor 
ceableMasterNettingArran 
gementsOrSimilarAgree 
ments

X instant, credit label Datorii financiare brute care fac obiectul compensării, al unor contracte 
de compensare globală executorii sau al unor acorduri similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
a

documentation Cuantumul brut al datoriilor financiare recunoscute care fac obiectul 
compensării sau al unui contract de compensare globală executoriu sau 
al unui acord similar. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full GrossLeaseLiabilities X instant, credit label Datorii brute care decurg din contractele de leasing Prezentarea informațiilor: IFRS 16.58, 
exemplu: IFRS 7.B11D a

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport 
cu datoriile care decurg din contractele de leasing înaintea deducerii 
cheltuielilor financiare. [Referințe: datorii care decurg din contractele de 
leasing]

ifrs-full GrossLoanCommitments X instant, credit label Angajamente de creditare brute Exemplu: IFRS 7.B11D e

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate pentru 
angajamentele brute de a încasa un împrumut.

ifrs-full GrossProfit X duration, credit label Profit brut Exemplu: IAS 1.103

documentation Cuantumul veniturilor minus costul vânzărilor. [Referințe: costul 
vânzărilor; venituri]

netLabel Profit brut
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ifrs-full GSMLicencesMember member label Licențe GSM [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă licențele pentru Sistemul global de 
comunicații mobile. [Referințe: licențe și francize]

ifrs-full GuaranteesMember member label Garanții [member] Exemplu: IFRS 7.B33

documentation Acest membru reprezintă promisiunile formale, adesea exprimate în 
scris, prin care una dintre părți își asumă responsabilitatea pentru 
datoriile sau responsabilitățile unei alte părți sau prin care partea oferă 
garanția că vor fi îndeplinite anumite condiții.

ifrs-full HedgedItemAssets X instant, debit label Element acoperit împotriva riscurilor, active Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a 
(i)

documentation Valoarea unui element acoperit împotriva riscurilor, recunoscută ca 
activ. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full HedgedItemLiabilities X instant, credit label Element acoperit împotriva riscurilor, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a 
(i)

documentation Valoarea unui element acoperit împotriva riscurilor, recunoscută ca 
datorie. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full HedgedItemsAxis axis label Elemente acoperite împotriva riscurilor [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full HedgedItemsMember member [default] label Elemente acoperite împotriva riscurilor [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B

documentation Acest membru reprezintă elementele acoperite împotriva riscurilor. Un 
element acoperit împotriva riscurilor poate fi un activ sau o datorie 
recunoscut(ă), un angajament ferm nerecunoscut, o tranzacție 
prognozată sau o investiție netă într-o operațiune din străinătate. 
Elementul acoperit împotriva riscurilor poate fi: (a) un singur element 
sau (b) un grup de elemente (sub rezerva dispozițiilor de la punctele 
6.6.1-6.6.6 și B6.6.1–B6.6.16 din IFRS 9). Un element acoperit 
împotriva riscurilor poate fi și o componentă a unui astfel de element sau 
grup de elemente (a se vedea punctele 6.3.7 și B6.3.7–B6.3.25 din IFRS 
9). Acest membru reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Elemente acoperite împotriva riscurilor” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru.
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ifrs-full HedgeFundInvestments 
Member

member label Investiții în fonduri de hedging [member] Exemplu: IFRS 13.94, exemplu: IFRS 
13.IE60

documentation Acest membru reprezintă investițiile în fonduri de hedging.

ifrs-full HedgesOfNetInvestmentIn 
ForeignOperationsMem 
ber

member label Acoperiri împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din 
străinătate [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 39.86 c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C

documentation Acest membru reprezintă acoperirile elementelor monetare ale entității 
care urmează a fi primite de la o operațiune din străinătate sau plătite 
unei operațiuni din străinătate, pentru care decontarea nu este nici 
planificată, nici probabilă în viitorul apropiat. O operațiune din 
străinătate este o entitate care este o filială, o entitate asociată, o asociere 
în participație sau o sucursală a unei entități raportoare, ale cărei 
activități sunt localizate sau se desfășoară într-o altă țară sau monedă 
decât cea a entității raportoare.

ifrs-full HedgesOfNetInvestment 
sInForeignOperationsAb 
stract

label Acoperiri împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din 
străinătate [abstract]

ifrs-full HedgingGainsLossesForH 
edgeOfGroupOfItemsWi 
thOffsettingRiskPositions

X duration, credit label Câștiguri (pierderi) din acoperirea împotriva riscurilor a unui grup de 
elemente cu poziții de compensare a riscului

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
b (vi), prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.6.4

documentation Câștigurile (pierderile) din acoperirea împotriva riscurilor a unui grup de 
elemente cu poziții de compensare a riscului.

ifrs-full HedgingInstrumentAssets X instant, debit label Instrument de acoperire împotriva riscurilor, active Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A 
a

documentation Valoarea unui instrument de acoperire împotriva riscurilor, recunoscută 
ca activ. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor 
[member]]

ifrs-full HedgingInstrumentLiabil 
ities

X instant, credit label Instrument de acoperire împotriva riscurilor, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A 
a

documentation Valoarea unui instrument de acoperire împotriva riscurilor, recunoscută 
ca datorie. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor 
[member]]
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ifrs-full HedgingInstrumentsAxis axis label Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23A, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full HedgingInstrumentsMem 
ber

member [default] label Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23A, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A

documentation Acest membru reprezintă instrumentele de acoperire împotriva 
riscurilor. Un instrument de acoperire împotriva riscurilor poate fi: (a) 
un instrument derivat desemnat evaluat la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, cu excepția anumitor opțiuni emise (a se vedea punctul B6.2.4 
din IFRS 9); (b) un activ financiar nederivat sau o datorie financiară 
nederivată desemnat(ă) evaluat(ă) la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, cu excepția cazului în care este o datorie financiară desemnată 
la valoarea justă prin profit sau pierdere pentru care cuantumul 
modificării valorii juste care poate fi atribuit modificărilor riscului de 
credit aferent acelei datorii este prezentat în alte elemente ale rezultatului 
global, în conformitate cu punctul 5.7.7 din IFRS 9. Pentru o acoperire a 
unui risc valutar, componenta de risc valutar a unui activ financiar 
nederivat sau a unei datorii financiare nederivate poate fi desemnată ca 
instrument de acoperire împotriva riscurilor cu condiția să nu fie o 
investiție într-un instrument de capitaluri proprii pentru care o entitate a 
optat să prezinte modificările valorii juste în alte elemente ale 
rezultatului global în conformitate cu punctul 5.7.5 din IFRS 9. Acest 
membru reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Instrumente 
de acoperire împotriva riscurilor” în cazul în care nu este utilizat niciun 
alt membru.
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ifrs-full HeldtomaturityInvest 
ments

X instant, debit label Investiții păstrate până la scadență Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 b

documentation Cuantumul activelor financiare nederivate cu plăți fixe sau determinabile 
și cu o scadență fixă pe care o entitate are intenția pozitivă și capacitatea 
de a le păstra până la scadență, altele decât: (a) cele pe care, la 
recunoașterea inițială, entitatea le desemnează la valoarea justă prin 
profit sau pierdere; (b) cele pe care entitatea le desemnează drept 
disponibile în vederea vânzării și (c) cele care corespund definiției 
împrumuturilor și creanțelor. O entitate nu trebuie să clasifice niciun 
activ financiar drept păstrat până la scadență dacă aceasta a vândut sau a 
reclasificat, în exercițiul financiar în curs sau în ultimele două exerciții 
financiare precedente, înainte de scadență, mai mult decât o valoare 
nesemnificativă din investițiile păstrate până la scadență (mai mult decât 
nesemnificativă în raport cu valoarea totală a investițiilor păstrate până 
la scadență), altele decât vânzările sau reclasificările care: (i) sunt atât de 
aproape de scadență sau de data anticipată de răscumpărare a activului 
financiar (de exemplu, la mai puțin de trei luni înainte de data scadenței), 
încât modificările ratei dobânzii de pe piață nu ar avea un efect 
semnificativ asupra valorii juste a activului financiar; (ii) au loc după ce 
entitatea a colectat cea mai mare parte din valoarea inițială a activului 
financiar prin plăți programate sau plăți în avans sau (iii) se pot atribui 
unui eveniment izolat care iese din sfera de control a entității, nu se 
repetă și nu ar fi putut fi anticipat în mod rezonabil de către entitate. 
[Referințe: active financiare derivate; investiții păstrate până la scadență; 
plăți în avans]

ifrs-full HeldtomaturityInvest 
mentsCategoryMember

member label Investiții păstrate până la scadență, categoria [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 b

documentation Acest membru reprezintă categoria de active financiare care constau din 
investiții păstrate până la scadență. [Referințe: investiții păstrate până la 
scadență]
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ifrs-full HistoricalVolatilityForShar 
esMeasurementInputMem 
ber

member label Volatilitatea istorică a acțiunilor, dată de intrare pentru evaluare 
[member]

Exemplu: IFRS 13.B36 b

documentation Acest membru reprezintă volatilitatea istorică a acțiunilor utilizată ca 
dată de intrare pentru evaluare.

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/esef_role- 
000000

role label [000000] Etichete care trebuie aplicate dacă informațiile 
corespunzătoare figurează într-un raport

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
110000

role label [110000] Informații generale despre situațiile financiare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
210000

role label [210000] Situația poziției financiare, curent/pe termen lung

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
220000

role label [220000] Situația poziției financiare, în ordinea lichidității

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
310000

role label [310000] Situația rezultatului global, profit sau pierdere, în funcție de 
destinația cheltuielilor

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
320000

role label [320000] Situația rezultatului global, profit sau pierdere, după natura 
cheltuielilor

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
410000

role label [410000] Situația rezultatului global, componentele altor elemente ale 
rezultatului global prezentate după impozitare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
420000

role label [420000] Situația rezultatului global, componentele altor elemente ale 
rezultatului global prezentate înainte de impozitare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
610000

role label [610000] Situația modificărilor capitalurilor proprii

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
800100

role label [800100] Subclasificări ale activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/732 
30.12.2022  

https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/esef_role-000000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/esef_role-000000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/esef_role-000000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-110000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-110000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-110000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-210000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-210000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-210000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-220000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-220000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-220000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-310000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-310000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-310000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-320000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-320000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-320000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-410000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-410000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-410000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-420000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-420000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-420000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-610000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-610000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-610000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-800100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-800100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_1_role-800100


Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
800200

role label [800200] Analiza veniturilor și a cheltuielilor

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
800400

role label [800400] Situația modificărilor capitalurilor proprii, prezentări 
suplimentare de informații

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
800500

role label [800500] Lista notelor

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
800600

role label [800600] Lista politicilor contabile

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
800610

role label [800610] Lista informațiilor semnificative referitoare la politica 
contabilă

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
810000

role label [810000] Note – Informații privind societatea și declarația de 
conformitate cu IFRS

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
861000

role label [861000] Note – Analiza altor elemente ale rezultatului global, element 
cu element

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
861200

role label [861200] Note – Capitalul social, rezervele și alte participații în 
capitalurile proprii

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_1_role- 
880000

role label [880000] Note – Informații suplimentare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_10_role-815000

role label [815000] Note – Evenimente ulterioare perioadei de raportare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_12_role-835110

role label [835110] Note – Impozitul pe profit
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esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_16_role-822100

role label [822100] Note – Imobilizări corporale

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_19_role-834480

role label [834480] Note – Beneficiile angajaților

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_2_role- 
826380

role label [826380] Note – Stocuri

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_20_role-831400

role label [831400] Note – Subvenții guvernamentale

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_21_role-842000

role label [842000] Note – Efectele variației cursurilor de schimb valutar

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_23_role-836200

role label [836200] Note – Costurile îndatorării

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_24_role-818000

role label [818000] Note – Părți afiliate

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_26_role-710000

role label [710000] Situația modificărilor activelor nete disponibile pentru 
beneficii

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_27_role-825480

role label [825480] Note – Situații financiare separate

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_29_role-816000

role label [816000] Note – Raportarea în cazul economiilor hiperinflaționiste

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_33_role-838000

role label [838000] Note – Rezultatul pe acțiune
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esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_34_role-813000

role label [813000] Note – Raportarea financiară interimară

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_36_role-832410

role label [832410] Note – Deprecierea activelor

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_37_role-827570

role label [827570] Note – Alte provizioane, datorii contingente și active 
contingente

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_38_role-823180

role label [823180] Note – Imobilizări necorporale

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_40_role-825100

role label [825100] Note – Investiții imobiliare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ias_41_role-824180

role label [824180] Note – Agricultură

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_7_role- 
510000

role label [510000] Situația fluxurilor de trezorerie, metoda directă

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_7_role- 
520000

role label [520000] Situația fluxurilor de trezorerie, metoda indirectă

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_7_role- 
800300

role label [800300] Situația fluxurilor de trezorerie, prezentări suplimentare de 
informații

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_7_role- 
851100

role label [851100] Note – Situația fluxurilor de trezorerie

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ias_8_role- 
811000

role label [811000] Note – Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și 
erori
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https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_34_role-813000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_34_role-813000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_34_role-813000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_36_role-832410
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_36_role-832410
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_36_role-832410
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_37_role-827570
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_37_role-827570
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_37_role-827570
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_38_role-823180
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_38_role-823180
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_38_role-823180
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_40_role-825100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_40_role-825100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_40_role-825100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_41_role-824180
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_41_role-824180
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_41_role-824180
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-510000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-510000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-510000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-520000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-520000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-520000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-800300
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-800300
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-800300
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-851100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-851100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_7_role-851100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_8_role-811000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_8_role-811000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ias_8_role-811000


Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifric_2_role-868500

role label [868500] Note – Acțiunile membrilor în entități de tip cooperatist și 
instrumente similare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifric_5_role-868200

role label [868200] Note – Drepturi la interese din fonduri de dezafectare, de 
reconstituire și de reabilitare a mediului

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_1_role-819100

role label [819100] Note – Adoptarea pentru prima dată

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_12_role-825700

role label [825700] Note – Interese deținute în alte entități

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_13_role-823000

role label [823000] Note – Evaluarea valorii juste

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_14_role-824500

role label [824500] Note – Conturile de amânare aferente activităților 
reglementate

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_15_role-831150

role label [831150] Note – Venituri din contractele cu clienții

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_16_role-832610

role label [832610] Note – Contracte de leasing

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_17_role-836600

role label [836600] Note – Contracte de asigurare (IFRS 17)

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_2_role-834120

role label [834120] Note – Angajamente de plată pe bază de acțiuni

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_3_role-817000

role label [817000] Note – Combinări de întreprinderi
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https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifric_2_role-868500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifric_2_role-868500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifric_2_role-868500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifric_5_role-868200
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifric_5_role-868200
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifric_5_role-868200
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_1_role-819100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_1_role-819100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_1_role-819100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_12_role-825700
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_12_role-825700
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_12_role-825700
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_13_role-823000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_13_role-823000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_13_role-823000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_14_role-824500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_14_role-824500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_14_role-824500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_15_role-831150
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_15_role-831150
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_15_role-831150
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_16_role-832610
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_16_role-832610
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_16_role-832610
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_17_role-836600
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_17_role-836600
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_17_role-836600
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_2_role-834120
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_2_role-834120
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_2_role-834120
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_3_role-817000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_3_role-817000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_3_role-817000


Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_4_role-836500

role label [836500] Note – Contracte de asigurare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_5_role-825900

role label [825900] Note – Active imobilizate deținute în vederea vânzării și 
activități întrerupte

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_6_role-822200

role label [822200] Note – Explorarea și evaluarea resurselor minerale

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_7_role-822390

role label [822390] Note – Instrumente financiare

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_8_role-871100

role label [871100] Note – Segmente operaționale

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_axi_role

role label Validări ale agregării axelor

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_cro_role

role label Validări încrucișate ale perioadelor

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
ifrs_eps_role

role label Validări ale rezultatului pe acțiune

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ifrs- 
dim_role-901000

role label [901000] Axă – Aplicarea retroactivă și retratarea retroactivă

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ifrs- 
dim_role-901100

role label [901100] Axă – Abatere de la cerințele IFRS

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ifrs- 
dim_role-901500

role label [901500] Axă – Data creării
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https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_4_role-836500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_4_role-836500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_4_role-836500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_5_role-825900
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_5_role-825900
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_5_role-825900
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_6_role-822200
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_6_role-822200
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_6_role-822200
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_7_role-822390
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_7_role-822390
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_7_role-822390
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_8_role-871100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_8_role-871100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_8_role-871100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_axi_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_axi_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_axi_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_cro_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_cro_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_cro_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_eps_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_eps_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_eps_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901100
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901500
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-901500


Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ifrs- 
dim_role-903000

role label [903000] Axă – Activități continue și activități întrerupte

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ifrs- 
dim_role-904000

role label [904000] Axă – Active și datorii clasificate drept deținute în vederea 
vânzării

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ifrs- 
dim_role-913000

role label [913000] Axă – Situații financiare consolidate și individuale

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ifrs- 
dim_role-914000

role label [914000] axă - Moneda în care sunt prezentate informațiile

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ifrs- 
dim_role-915000

role label [915000] axă - Efectul cumulat la data aplicării inițiale

esef_all https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/all/ 
sic_29_role-832900

role label [832900] Note – Acorduri de concesiune a serviciilor

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
esef_con_role

role label Validări ale contextului

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
esef_fac_role

role label Validări ale faptelor și ale notelor de subsol

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
esef_man_role

role label Validări ale marcajelor obligatorii

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/esef_role- 
999999

role label [999999] Elemente-rând care nu au un caracter dimensional

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
ifrs_equ_role

role label Validări ale echivalenței faptelor
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https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-903000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-903000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-903000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-904000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-904000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-904000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-913000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-913000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-913000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-914000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-914000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-914000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-915000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-915000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs-dim_role-915000
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/sic_29_role-832900
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/sic_29_role-832900
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/sic_29_role-832900
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_con_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_con_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_con_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_fac_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_fac_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_fac_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_man_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_man_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_man_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_role-999999
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_role-999999
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/esef_role-999999
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/ifrs_equ_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/ifrs_equ_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/ifrs_equ_role


Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
ifrs_neg1_role

role label Validări ale faptelor negative 1

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
ifrs_neg2_role

role label Validări ale faptelor negative 2

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
ifrs_per_role

role label Avertizări privind procentajele

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
ifrs_pos_role

role label Validări ale faptelor pozitive

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ 
ifrs_tech_role

role label Validări tehnice

esef_cor https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/cor/ifrs- 
dim_role-990000

role label [990000] Axă – Neîndepliniri ale obligațiilor

esma_-
techni-
cal

https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/ext/ 
BlockDefaultUseOfLineI 
temsScenario

role label Previne utilizarea implicită a elementelor-rând (și anume, atunci când nu 
sunt permise în mod explicit) pentru un scenariu

esma_-
techni-
cal

https://www.esma.europa. 
eu/xbrl/role/ext/ 
BlockDefaultUseOfLineI 
temsSegment

role label Previne utilizarea implicită a elementelor-rând (și anume, atunci când nu 
sunt permise în mod explicit) pentru un segment

ifrs-full IdentifiableAssetsAcquire 
dLiabilitiesAssumed

X instant, debit label Active identificabile dobândite (datorii asumate) Exemplu: IFRS 3.B64 i, exemplu: IFRS 
3.IE72

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru activele identificabile 
nete dobândite sau datoriile asumate într-o combinare de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

netLabel Active identificabile nete dobândite (datorii asumate)
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https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/ifrs_neg1_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/ifrs_neg1_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/ifrs_neg1_role
https://www.esma.europa.eu/xbrl/role/cor/ifrs_neg2_role
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IdentifiableIntangibleAs 
setsRecognisedAsOfAcqui 
sitionDate

X instant, debit label Imobilizări necorporale identificabile recunoscute la data achiziției Exemplu: IFRS 3.B64 i, exemplu: IFRS 
3.IE72

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru activele necorporale 
identificabile dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full IdentificationOfUnadjus 
tedComparativeInforma 
tion

text label Identificarea informațiilor comparative neajustate Prezentarea informațiilor: IAS 16.80A, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.18I, 
prezentarea informațiilor: IAS 
38.130I, prezentarea informațiilor: 
IFRS 10.C6B, prezentarea 
informațiilor: IFRS 11.C13B, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C27

documentation Identificarea informațiilor comparative neajustate din situațiile 
financiare.

ifrs-full IdentityOfPriceIndex text label Descrierea identificării indicelui prețurilor Prezentarea informațiilor: IAS 29.39 c

documentation Descrierea identificării indicelui general al prețurilor utilizat pentru 
retratarea informațiilor din situațiile financiare ale unei entități a cărei 
monedă funcțională este moneda unei economii hiperinflaționiste.

ifrs-full IFRS17Member member label IFRS 17 [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2025 IFRS 17.C1, practică 
comună: intră în vigoare la 1.1.2023
IFRS 17.C3documentation Acest membru reprezintă IFRS 17 Contracte de asigurare.

ifrs-full IFRS9Member member label IFRS 9 [member] Prezentarea informațiilor: Data de 
expirare 1.1.2025 IAS 1.139V

documentation Acest membru reprezintă IFRS 9 Instrumente financiare.
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IFRSsMember member [default] label IFRS [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 1.24

documentation Acest membru reprezintă standardele și interpretările emise de Consiliul 
pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), care includ (a) 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară; (b) Standardele 
Internaționale de Contabilitate; (c) interpretările IFRIC și (d) 
interpretările SIC. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a 
axei „Efectul financiar al trecerii de la principiile GAAP anterioare la 
IFRS” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ImmatureBiologicalAssets 
Member

member label Active biologice imature [member] Exemplu: IAS 41.43

documentation Acest membru reprezintă activele biologice imature. Activele biologice 
imature sunt cele care nu au atins stadiul de recoltare (pentru activele 
biologice consumabile) sau care nu pot fi utilizate pentru recoltări 
periodice (pentru activele biologice productive). [Referințe: active 
biologice]

ifrs-full ImpairmentLoss X duration, debit label Pierdere din depreciere Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
b, prezentarea informațiilor: IAS 
36.130 d (ii)

documentation Cuantumul recunoscut ca reducerea valorii contabile a unui activ sau a 
unei unități generatoare de numerar la valoarea sa recuperabilă. 
[Referințe: valoare contabilă [member]]

ifrs-full ImpairmentLossAssetsRe 
cognisedFromCostsIncur 
redToObtainOrFulfilCon 
tractsWithCustomers

X duration, debit label Pierdere din depreciere, active recunoscute din costurile de obținere sau 
îndeplinire a contractelor cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 
b

documentation Cuantumul pierderii din depreciere pentru activele recunoscute din 
costurile suportate pentru obținerea sau îndeplinirea contractelor cu 
clienții. [Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau 
îndeplinire a contractelor cu clienții; pierdere din depreciere]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossImpair 
mentGainAndReversalO 
fImpairmentLossDetermi 
nedInAccordanceWi 
thIFRS9

(X) duration, debit label Pierderea din depreciere (câștigul din depreciere și reluarea pierderii din 
depreciere) determinată în conformitate cu IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82 ba

documentation Cuantumul pierderii din depreciere, al câștigului din depreciere sau al 
reluării pierderii din depreciere care este recunoscut în profit sau 
pierdere în conformitate cu punctul 5.5.8 din IFRS 9 și care rezultă din 
aplicarea cerințelor privind deprecierea prevăzute în secțiunea 5.5 din 
IFRS 9.

negatedLabel Câștigul din depreciere și reluarea pierderii din depreciere (pierderea din 
depreciere) determinate în conformitate cu IFRS 9

ifrs-full ImpairmentLossOnFinan 
cialAssets

X duration, debit label Pierderea din deprecierea activelor financiare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 e

documentation Cuantumul pierderii din deprecierea activelor financiare. [Referințe: 
active financiare; pierdere din depreciere]

ifrs-full ImpairmentLossOnRecei 
vablesOrContractAssetsAr 
isingFromContractsWith 
Customers

X duration, debit label Pierderea din deprecierea creanțelor sau a activelor din contracte care 
rezultă din contractele cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.113 
b

documentation Cuantumul pierderii din deprecierea creanțelor sau a activelor din 
contracte care rezultă din contractele cu clienții. [Referințe: active din 
contracte; pierdere din depreciere; creanțe din contractele cu clienții]

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInOtherComprehensi 
veIncome

X duration, debit label Pierdere din depreciere recunoscută în alte elemente ale rezultatului 
global

Prezentarea informațiilor: IAS 36.126 
c, prezentarea informațiilor: IAS 
36.129 a

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în alte elemente ale 
rezultatului global. O pierdere din depreciere aferentă unui activ 
reevaluat este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global cu 
condiția ca pierderea din depreciere să nu depășească valoarea 
surplusului din reevaluarea aceluiași activ. [Referințe: pierdere din 
depreciere; surplus din reevaluare; alte elemente ale rezultatului global]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/742 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInOtherComprehensi 
veIncomeIntangibleAsset 
sOtherThanGoodwill

(X) duration label Pierderea din depreciere recunoscută în alte elemente ale rezultatului 
global, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (iii)

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în alte elemente ale 
rezultatului global pentru imobilizările necorporale, altele decât fondul 
comercial. [Referințe: pierdere din depreciere recunoscută în alte 
elemente ale rezultatului global; imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Pierderea din depreciere recunoscută în alte elemente ale rezultatului 
global, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInOtherComprehensi 
veIncomePropertyPlantAn 
dEquipment

(X) duration label Pierdere din depreciere recunoscută în alte elemente ale rezultatului 
global, imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(iv)

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în alte elemente ale 
rezultatului global pentru imobilizările corporale. [Referințe: pierdere 
din depreciere recunoscută în alte elemente ale rezultatului global; 
imobilizări corporale]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Pierdere din depreciere recunoscută în alte elemente ale rezultatului 
global, imobilizări corporale
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLoss

X duration, debit label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere Prezentarea informațiilor: IAS 36.126 
a, prezentarea informațiilor: IAS 
36.129 a

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere. 
[Referințe: pierdere din depreciere; profit (pierdere)]

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossBiologica 
lAssets

(X) duration label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, active 
biologice

Prezentarea informațiilor: IAS 41.55 a

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere 
pentru activele biologice. [Referințe: pierdere din depreciere recunoscută 
în profit sau pierdere; active biologice]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, active 
biologice
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossDeferre 
dAcquisitionCostsArising 
FromInsuranceContracts

(X) duration, credit label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, costuri de 
achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG39 d

documentation Reducerea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de 
asigurare care rezultă dintr-o pierdere din depreciere recunoscută în 
profit sau pierdere. [Referințe: pierdere din depreciere recunoscută în 
profit sau pierdere; costuri de achiziție amânate provenite din contracte 
de asigurare; tipuri de contracte de asigurare [member]]

negatedLabel Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, costuri de 
achiziție amânate provenite din contracte de asigurare
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossGoodwill

(X) duration label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, fond 
comercial

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d (v)

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere 
pentru fondul comercial. [Referințe: pierdere din depreciere recunoscută 
în profit sau pierdere; fond comercial]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, fond 
comercial
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossIntangible 
AssetsAndGoodwill

(X) duration label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări 
necorporale și fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e (iv)

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere 
pentru imobilizările necorporale și fondul comercial. [Referințe: 
pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere; imobilizări 
necorporale și fond comercial]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări 
necorporale și fond comercial
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossIntangible 
AssetsOtherThanGoodwill

(X) duration label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (iv)

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere 
pentru imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial. 
[Referințe: pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere; 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial
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Prefix URI al denumirii/rolului 
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossInvest 
mentProperty

(X) duration label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, investiții 
imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 g, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(v)

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere 
pentru investițiile imobiliare. [Referințe: pierdere din depreciere 
recunoscută în profit sau pierdere; investiții imobiliare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, investiții 
imobiliare
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossLoansAn 
dAdvances

X duration label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, împrumuturi 
și avansuri

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere 
pentru împrumuturi și avansuri. [Referințe: pierdere din depreciere 
recunoscută în profit sau pierdere]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossProperty 
PlantAndEquipment

X duration label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări 
corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(v), prezentarea informațiilor: IAS 1.98 
a

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere 
pentru imobilizările corporale. [Referințe: pierdere din depreciere 
recunoscută în profit sau pierdere; imobilizări corporale]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări 
corporale
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossRecognise 
dInProfitOrLossTradeRe 
ceivables

X duration, debit label Pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, creanțe 
comerciale

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul pierderii din depreciere recunoscute în profit sau pierdere 
pentru creanțele comerciale. [Referințe: pierdere din depreciere 
recunoscută în profit sau pierdere; creanțe comerciale]

ifrs-full ImpairmentLossReversalO 
fImpairmentLossOnTra 
deReceivablesAbstract

label Pierderea din deprecierea (reluarea pierderii din deprecierea) creanțelor 
comerciale [abstract]

ifrs-full ImpairmentLossReversalO 
fImpairmentLossRecogni 
sedInProfitOrLoss

X duration, debit label Pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută 
în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 1.99

documentation Cuantumul pierderii din depreciere sau al reluării pierderii din depreciere 
recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: pierdere din depreciere 
recunoscută în profit sau pierdere; reluarea pierderii din depreciere 
recunoscută în profit sau pierdere]

negatedLabel reluarea pierderii din depreciere (pierdere din depreciere) recunoscută în 
profit sau pierdere

ifrs-full ImpairmentLossReversalO 
fImpairmentLossRecogni 
sedInProfitOrLossLoan 
sAndAdvances

X duration, debit label Pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută 
în profit sau pierdere, împrumuturi și avansuri

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul pierderii din depreciere sau al reluării pierderii din depreciere 
recunoscute în profit sau pierdere pentru împrumuturi și avansuri. 
[Referințe: pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere; 
reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere]

netLabel Pierderea netă din depreciere (reluarea netă a pierderii din depreciere) 
recunoscută în profit sau pierdere, împrumuturi și avansuri
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Prefix URI al denumirii/rolului 
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ImpairmentLossReversalO 
fImpairmentLossRecogni 
sedInProfitOrLossLoan 
sAndAdvancesAbstract

label Pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută 
în profit sau pierdere, împrumuturi și avansuri [abstract]

ifrs-full ImpairmentLossReversalO 
fImpairmentLossRecogni 
sedInProfitOrLossTradeRe 
ceivables

X duration, debit label Pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută 
în profit sau pierdere, creanțe comerciale

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul pierderii din depreciere sau al reluării pierderii din depreciere 
recunoscute în profit sau pierdere pentru creanțele comerciale. 
[Referințe: pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere; 
reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere; 
creanțe comerciale]

netLabel Pierderea netă din depreciere (reluarea netă a pierderii din depreciere) 
recunoscută în profit sau pierdere, creanțe comerciale

ifrs-full ImpairmentOfFinancialAs 
setsAxis

axis label Deprecierea activelor financiare [axis] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.37

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ImplicationsOfSurplusOr 
DeficitOnMultiemployer 
PlanForEntity

text label Descrierea implicațiilor pentru entitate ale unui surplus sau ale unui 
deficit al unui plan cu mai mulți angajatori sau al unui plan de stat

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
d (iv)

documentation Descrierea implicațiilor pentru entitate ale unui surplus sau ale unui 
deficit al unui plan cu mai mulți angajatori sau al unui plan de stat care 
poate afecta valoarea contribuțiilor viitoare. [Referințe: planuri de 
beneficii determinate cu mai mulți angajatori [member]; planuri de 
beneficii determinate de stat [member]]

ifrs-full InAccordanceWithIFRS9 
Member

member [default] label În conformitate cu IFRS 9 [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L e

documentation Acest membru reprezintă informațiile raportate în conformitate cu IFRS 
9.
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncomeApproachMember member label Abordarea bazată pe venit [member] Exemplu: IFRS 13.62

documentation Acest membru reprezintă tehnicile de evaluare care transformă valorile 
viitoare (de exemplu fluxuri de trezorerie sau venituri și cheltuieli) într-o 
singură valoare actuală (și anume, actualizată). Evaluarea la valoarea justă 
se efectuează pe baza valorilor indicate de estimările actuale ale pieței 
privind acele valori viitoare.

ifrs-full IncomeArisingFromEx 
plorationForAndEvaluatio 
nOfMineralResources

X duration, credit label Venituri provenite din explorarea și evaluarea resurselor minerale Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prospectarea resurselor minerale, 
inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, 
după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită 
zonă, precum și din determinarea fezabilității tehnice și a viabilității 
comerciale ale extracției resurselor minerale.

ifrs-full IncomeArisingFromInsur 
anceContracts

X duration, credit label Venituri provenite din contracte de asigurare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation Cuantumul veniturilor provenite din contracte de asigurare. [Referințe: 
tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full IncomeCapitalisationMem 
ber

member label Capitalizarea venitului [member] Practică comună: IFRS 13.93 d

documentation Acest membru reprezintă o tehnică de evaluare conformă cu abordarea 
bazată pe venit. Capitalizarea este un proces aplicat unui cuantum care 
reprezintă o anumită evaluare a venitului economic pentru a converti 
acest cuantum al venitului economic într-o estimare a valorii actualizate.

ifrs-full IncomeExpenseGainsOr 
LossesOfFinancialInstru 
mentsAbstract

label Venituri, cheltuieli, câștiguri sau pierderi aferente instrumentelor 
financiare [abstract]
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elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncomeExpensesFromRein 
suranceContractsHeldO 
therThanFinanceInco 
meExpenses

X duration, credit label Venituri din (cheltuieli cu) contractele de reasigurare deținute, altele 
decât veniturile (cheltuielile) financiare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.82 ac, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.86

documentation Cuantumul veniturilor dintr-un (cheltuielilor cu un) grup de contracte de 
reasigurare deținute, altele decât veniturile (cheltuielile) financiare. 
[Referințe: contracte de reasigurare deținute [member]]

netLabel Venituri nete din (cheltuieli nete cu) contractele de reasigurare deținute, 
altele decât veniturile (cheltuielile) financiare

ifrs-full IncomeExpensesFromRein 
suranceContractsHeldO 
therThanFinanceInco 
meExpensesAbstract

label Venituri din (cheltuieli cu) contractele de reasigurare deținute, altele 
decât veniturile (cheltuielile) financiare [abstract]

ifrs-full IncomeFromAmountsRe 
coveredFromReinsurer

X duration, credit label Venituri din sumele recuperate de la reasigurător Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.86

documentation Cuantumul veniturilor din sumele recuperate de la reasigurător. 
[Referințe: contracte de reasigurare deținute [member]]

ifrs-full IncomeFromContinuingIn 
volvementInDerecognised 
FinancialAssets

X duration, credit label Venituri provenite din implicarea continuă în active financiare 
derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G 
b

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute provenite din implicarea continuă a 
entității în active financiare derecunoscute (de exemplu modificări ale 
valorii juste a instrumentelor derivate). [Referințe: active financiare; 
instrumente derivate [member]]

ifrs-full IncomeFromContinuingIn 
volvementInDerecognised 
FinancialAssetsCumulative 
lyRecognised

X instant, credit label Venituri provenite din implicarea continuă în active financiare 
derecunoscute recunoscute cumulativ

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G 
b

documentation Cuantumul cumulat al veniturilor recunoscute provenite din implicarea 
continuă a entității în active financiare derecunoscute (de exemplu 
modificări ale valorii juste a instrumentelor derivate). [Referințe: venituri 
provenite din implicarea continuă în active financiare derecunoscute; 
instrumente derivate [member]]
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ifrs-full IncomeFromContinuingO 
perationsAttributable 
ToOwnersOfParent

X duration, credit label Venituri din activități continue care pot fi atribuite proprietarilor 
societății-mamă

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 d

documentation Cuantumul veniturilor din activități continue care pot fi atribuite 
proprietarilor societății-mamă. [Referințe: activități continue [member]]

ifrs-full IncomeFromContractsWi 
thReinsurers

X duration, credit label Venituri din contracte cu reasigurători Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.85, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 b, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG24 bdocumentation Cuantumul veniturilor din contractele cu reasigurători.

ifrs-full IncomeFromDiscontinue 
dOperationsAttributable 
ToOwnersOfParent

X duration, credit label Venituri din activități întrerupte care pot fi atribuite proprietarilor 
societății-mamă

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 d

documentation Cuantumul veniturilor din activități întrerupte care pot fi atribuite 
proprietarilor societății-mamă. [Referințe: activități întrerupte 
[member]]

ifrs-full IncomeFromFinesAndPe 
nalties

X duration, credit label Venituri din amenzi și penalități Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din amenzi și penalități.

ifrs-full IncomeFromGovernment 
GrantsRelatedToAgricul 
turalActivity

X duration, credit label Venituri din subvenții guvernamentale pentru activitatea agricolă Practică comună: IAS 41.57 a

documentation Cuantumul veniturilor din subvenții guvernamentale pentru activități 
agricole. [Referințe: subvenții guvernamentale]

ifrs-full IncomeFromReimburse 
mentsUnderInsurancePoli 
cies

X duration, credit label Venituri din rambursări acordate în temeiul polițelor de asigurare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute din rambursarea unei daune ca 
urmare a producerii unui eveniment asigurat acoperit de un contract de 
asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]
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ifrs-full IncomeFromStructuredEn 
tities

X duration, credit label Venituri generate de entități structurate Prezentarea informațiilor: IFRS 12.27 
b

documentation Cuantumul veniturilor generate de entități structurate, care includ 
comisioane, dobândă, dividende, câștiguri sau pierderi recurente și 
nerecurente la reevaluarea sau derecunoașterea intereselor deținute în 
entități structurate și câștiguri sau pierderi din transferul activelor și 
datoriilor către entitatea structurată. [Referințe: entități structurate 
neconsolidate [member]]

ifrs-full IncomeFromSubleasin 
gRightofuseAssets

X duration, credit label Venituri din subcontractarea activelor aferente dreptului de utilizare Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 f

documentation Cuantumul veniturilor din subcontractarea activelor aferente dreptului 
de utilizare. Subcontractarea este o tranzacție pentru care un activ suport 
este subcontractat unei terțe părți de către locatar („locatorul 
intermediar”), iar contractul de leasing („contractul principal de leasing”) 
dintre locatorul principal și locatar rămâne în vigoare. [Referințe: active 
aferente dreptului de utilizare]

ifrs-full IncomeOnFinancialAssets 
ReclassifiedOutOfAvaila 
bleforsaleFinancialAssets 
RecognisedInOtherCom 
prehensiveIncome

X duration, credit label Venituri aferente activelor financiare reclasificate în afara categoriei 
activelor financiare disponibile pentru vânzare recunoscute în profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A e

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute în profit sau pierdere aferente 
activelor financiare reclasificate în afara categoriei „disponibile pentru 
vânzare”. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare; alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full IncomeOnFinancialAssets 
ReclassifiedOutOfFinancia 
lAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLossRe 
cognisedInProfitOrLoss

X duration, credit label Venituri aferente activelor financiare reclasificate în afara categoriei 
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
recunoscute în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A e

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute în profit sau pierdere aferente 
activelor financiare reclasificate în afara categoriei de evaluare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/758 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncomeRelatingToVariable 
LeasePaymentsForOpera 
tingLeasesThatDoNotDe 
pendOnIndexOrRate

X duration, credit label Venituri legate de plățile variabile de leasing pentru contractele de leasing 
operațional care nu depind de indici sau de rate

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.90 
b

documentation Cuantumul veniturilor legate de plățile variabile de leasing pentru 
contractele de leasing operațional care nu depind de un indice sau de o 
rată. Plățile variabile de leasing sunt partea din plățile efectuate de un 
locatar către un locator pentru dreptul de a utiliza un activ suport pe 
durata contractului de leasing care variază din cauza modificărilor 
faptelor sau circumstanțelor care apar după data începerii derulării 
contractului de leasing și care diferă de simpla trecere a timpului.

ifrs-full IncomeRelatingToVariable 
LeasePaymentsNotInclude 
dInMeasurementOfNetIn 
vestmentInFinanceLease

X duration, credit label Venituri legate de plățile variabile de leasing care nu sunt incluse în 
evaluarea investiției nete în contractele de leasing financiar

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.90 a 
(iii)

documentation Cuantumul veniturilor legate de plățile variabile de leasing care nu sunt 
incluse în evaluarea investiției nete în contractele de leasing financiar. 
Plățile variabile de leasing sunt partea din plățile efectuate de un locatar 
către un locator pentru dreptul de a utiliza un activ suport pe durata 
contractului de leasing care variază din cauza modificărilor faptelor sau 
circumstanțelor care apar după data începerii derulării contractului de 
leasing și care diferă de simpla trecere a timpului. [Referințe: investiții 
nete în contracte de leasing financiar]

ifrs-full IncomeStatementAbstract label Profit sau pierdere [abstract]

ifrs-full IncomeTaxConsequence 
sOfDividendsProposedOr 
DeclaredBeforeFinancial 
StatementsAuthorisedFor 
IssueNotRecognisedAsLia 
bility

X duration label Consecințele asupra impozitului pe profit ale dividendelor propuse sau 
declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare, 
nerecunoscute ca datorie

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 i

documentation Valoarea consecințelor asupra impozitului pe profit ale dividendelor 
acționarilor entității care au fost propuse sau declarate după perioada de 
raportare, dar înainte ca situațiile financiare să fie autorizate pentru 
publicare, și care nu sunt recunoscute ca datorie în situațiile financiare.
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ifrs-full IncomeTaxesPaidClassifie 
dAsOperatingActivities

X duration, credit label Impozite pe profit plătite, clasificate drept activități de exploatare Practică comună: IAS 7.35

documentation Ieșirile de numerar pentru impozitele pe profit plătite, clasificate drept 
activități de exploatare.

ifrs-full IncomeTaxesPaidRefund X duration, credit label Impozite pe profit plătite (restituite) Prezentarea informațiilor: IAS 7.35

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din impozitele pe profit plătite sau 
restituite.

totalLabel Total impozite pe profit plătite (restituite)

ifrs-full IncomeTaxesPaidRefun 
dAbstract

label Impozite pe profit plătite (restituite) [abstract]

ifrs-full IncomeTaxesPaidRefund 
ClassifiedAsFinancingAc 
tivities

X duration, credit label Impozite pe profit plătite (restituite), clasificate drept activități de 
finanțare

Exemplu: IAS 7.14 f, prezentarea 
informațiilor: IAS 7.35

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din impozitele pe profit plătite sau 
restituite, clasificate drept activități de finanțare. [Referințe: impozite pe 
profit plătite (restituite)]

negatedTerseLa-
bel

Impozite pe profit restituite (plătite)

ifrs-full IncomeTaxesPaidRefund 
ClassifiedAsInvestingActiv 
ities

X duration, credit label Impozite pe profit plătite (restituite), clasificate drept activități de 
finanțare

Exemplu: IAS 7.14 f, prezentarea 
informațiilor: IAS 7.35

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din impozitele pe profit plătite sau 
restituite, clasificate drept activități de investiție. [Referințe: impozite pe 
profit plătite (restituite)]

negatedTerseLa-
bel

Impozite pe profit restituite (plătite)

ifrs-full IncomeTaxesPaidRefund 
ClassifiedAsOperatingAc 
tivities

X duration, credit label Impozite pe profit plătite (restituite), clasificate drept activități de 
exploatare

Exemplu: IAS 7.14 f, prezentarea 
informațiilor: IAS 7.35

documentation Fluxurile de trezorerie provenite din impozitele pe profit plătite sau 
restituite, clasificate drept activități de exploatare. [Referințe: impozite pe 
profit plătite (restituite)]

negatedTerseLa-
bel

Impozite pe profit restituite (plătite)
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ifrs-full IncomeTaxesRefundClassi 
fiedAsOperatingActivities

X duration, debit label Impozite pe profit restituite, clasificate drept activități de exploatare Practică comună: IAS 7.35

documentation Intrările de numerar din impozitele pe profit restituite, clasificate drept 
activități de exploatare.

ifrs-full IncomeTaxExpenseConti 
nuingOperations

X duration, debit label Cheltuieli cu impozitul (venituri din impozit) Prezentarea informațiilor: IAS 12.79, 
prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 
12.81 c (ii), prezentarea informațiilor: 
IAS 1.82 d, prezentarea informațiilor: 
IAS 26.35 b (viii), prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.B13 g, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.23 h

documentation Suma totală inclusă în determinarea profitului (pierderii) pentru 
perioada de raportare privind impozitul curent și impozitul amânat. 
[Referințe: cheltuieli cu (venituri din) impozitul curent; cheltuieli cu 
(venituri din) impozitul amânat]

totalLabel Total cheltuieli cu (venituri din) impozite

negatedTerseLa-
bel

Venituri din impozite (cheltuieli cu impozitele)

ifrs-full IncomeTaxRelatingToAp 
plicationOfOverlayAp 
proachInOtherCompre 
hensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit legat de aplicarea abordării stratificate în alte 
elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.35D b

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu aplicarea abordării 
stratificate. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full IncomeTaxRelatingToAvai 
lableforsaleFinancialAsset 
sOfOtherComprehensi 
veIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent activelor financiare disponibile pentru 
vânzare incluse în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 12.81 ab, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu activele financiare 
disponibile pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile 
pentru vânzare; alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent activelor financiare disponibile pentru 
vânzare incluse în alte elemente ale rezultatului global
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ifrs-full IncomeTaxRelatingToCash 
FlowHedgesOfOtherCom 
prehensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent acoperirilor împotriva riscurilor ale 
fluxurilor de trezorerie incluse în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu acoperirile împotriva 
riscurilor ale fluxurilor de trezorerie. [Referințe: acoperiri ale fluxurilor 
de trezorerie împotriva riscurilor [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent acoperirilor împotriva riscurilor ale 
fluxurilor de trezorerie incluse în alte elemente ale rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingTo 
ChangeInValueOfForeign 
CurrencyBasisSpreadsOfO 
therComprehensiveIn 
come

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent modificării valorilor marjelor cu bază 
valutară incluse în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu modificarea valorii 
marjelor cu bază valutară. [Referințe: rezerva de modificare a valorii 
marjelor cu bază valutară; alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent modificării valorilor marjelor cu bază 
valutară incluse în alte elemente ale rezultatului global
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ifrs-full IncomeTaxRelatingTo 
ChangeInValueOfForwar 
dElementsOfForwardCon 
tractsOfOtherComprehen 
siveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent modificării valorii elementelor forward din 
contractele forward incluse în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu modificarea valorii 
elementelor forward din contractele forward. [Referințe: rezerva de 
modificare a valorii elementelor forward din contractele forward; alte 
elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent modificării valorii elementelor forward din 
contractele forward incluse în alte elemente ale rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingTo 
ChangeInValueOfTimeVa 
lueOfOptionsOfOther 
ComprehensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent modificării valorii-timp a opțiunilor incluse 
în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu modificarea valorii-timp a 
opțiunilor. [Referințe: rezerva de modificare a valorii-timp a opțiunilor; 
alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent modificării valorii-timp a opțiunilor incluse 
în alte elemente ale rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingTo 
ChangesInFairValueOfFi 
nancialLiabilityAttributa 
bleToChangeInCreditRis 
kOfLiabilityOfOtherCom 
prehensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent modificărilor valorii juste a datoriei 
financiare care pot fi atribuite modificării riscului de credit al datoriei 
respective incluse în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu modificările valorii juste a 
datoriilor financiare care pot fi atribuite unei modificări a riscului de 
credit al datoriilor respective. [Referințe: risc de credit [member]; alte 
elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent modificărilor valorii juste a datoriei 
financiare care pot fi atribuite modificării riscului de credit al datoriei 
respective incluse în alte elemente ale rezultatului global
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ifrs-full IncomeTaxRelatingTo 
ChangesInRevaluationSur 
plusOfOtherComprehensi 
veIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent modificărilor surplusului din reevaluarea 
imobilizărilor corporale, activele aferente dreptului de utilizare și 
imobilizările necorporale incluse în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu modificările unui surplus 
din reevaluarea imobilizărilor corporale, activele aferente dreptului de 
utilizare și imobilizările necorporale. [Referințe: surplus din reevaluare; 
alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent modificărilor surplusului din reevaluarea 
imobilizărilor corporale, activele aferente dreptului de utilizare și 
imobilizările necorporale incluse în alte elemente ale rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingToCom 
ponentsOfOtherCompre 
hensiveIncome

X duration label Impozitul pe profit aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global]

totalLabel Impozitul pe profit agregat aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingToCom 
ponentsOfOtherCompre 
hensiveIncomeAbstract

label Impozitul pe profit aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global [abstract]

ifrs-full IncomeTaxRelatingToCom 
ponentsOfOtherCompre 
hensiveIncomeThatWill 
BeReclassifiedToProfitOr 
Loss

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global care vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate în profit sau 
pierdere. [Referințe: impozit pe profit aferent componentelor altor 
elemente ale rezultatului global]

negatedTotalLa-
bel

Impozitul pe profit agregat aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global care vor fi reclasificate în profit sau pierdere
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ifrs-full IncomeTaxRelatingToCom 
ponentsOfOtherCompre 
hensiveIncomeThatWill 
BeReclassifiedToProfitOr 
LossAbstract

label Impozitul pe profit aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global care vor fi reclasificate în profit sau pierdere [abstract]

ifrs-full IncomeTaxRelatingToCom 
ponentsOfOtherCompre 
hensiveIncomeThatWill 
NotBeReclassifiedToProfi 
tOrLoss

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate în profit sau 
pierdere. [Referințe: impozit pe profit aferent componentelor altor 
elemente ale rezultatului global]

negatedTotalLa-
bel

Impozitul pe profit agregat aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere

ifrs-full IncomeTaxRelatingToCom 
ponentsOfOtherCompre 
hensiveIncomeThatWill 
NotBeReclassifiedToProfi 
tOrLossAbstract

label Impozitul pe profit aferent componentelor altor elemente ale 
rezultatului global care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 
[abstract]

ifrs-full IncomeTaxRelatingToEx 
changeDifferencesOnTran 
slationOfForeignOpera 
tionsAndHedgesOfNetIn 
vestmentsInForeignOpera 
tionsIncludedInOtherCom 
prehensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent diferențele de curs valutar provenite din 
conversia operațiunilor din străinătate și acoperiri împotriva riscurilor 
ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate incluse în alte elemente 
ale rezultatului global

Practică comună: IAS 12.81 ab, 
practică comună: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu acoperirile împotriva 
riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate. [Referințe: 
alte elemente ale rezultatului global; acoperiri împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiuni din străinătate [member]]

totalLabel Total impozit pe profit aferent diferențelor de curs valutar provenite din 
conversia operațiunilor din străinătate și acoperiri împotriva riscurilor 
ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate incluse în alte elemente 
ale rezultatului global
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ifrs-full IncomeTaxRelatingToEx 
changeDifferencesOnTran 
slationOfForeignOpera 
tionsAndHedgesOfNetIn 
vestmentsInForeignOpera 
tionsIncludedInOtherCom 
prehensiveIncomeAb 
stract

label Impozitul pe profit aferent diferențelor de curs valutar provenite din 
conversia operațiunilor din străinătate și acoperiri împotriva riscurilor 
ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate incluse în alte elemente 
ale rezultatului global [abstract]

ifrs-full IncomeTaxRelatingToEx 
changeDifferencesOnTran 
slationOfOtherCompre 
hensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent diferențelor de curs valutar provenite din 
conversia operațiunilor din străinătate incluse în alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu diferențele de curs valutar 
provenite din conversia situațiilor financiare ale operațiunilor din 
străinătate. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global; rezervă din 
diferențele de curs valutar provenite din conversie]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent diferențelor de curs valutar provenite din 
conversia operațiunilor din străinătate incluse în alte elemente ale 
rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingToEx 
changeDifferencesOnTran 
slationOtherThanTransla 
tionOfForeignOperation 
sIncludedInOtherCompre 
hensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent diferențelor de curs valutar provenite din 
conversie, alta decât conversia operațiunilor din străinătate incluse în alte 
elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu diferențele de curs valutar 
provenite din conversia situațiilor financiare ale unei societăți-mamă sau 
ale unei entități de sine stătătoare într-o monedă de prezentare diferită. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global; rezervă din diferențele de 
curs valutar provenite din conversie]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent diferențelor de curs valutar provenite din 
conversie, alta decât conversia operațiunilor din străinătate incluse în alte 
elemente ale rezultatului global
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ifrs-full IncomeTaxRelatingToFi 
nanceIncomeExpenses 
FromReinsuranceContract 
sHeldOfOtherComprehen 
siveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent veniturilor (cheltuielilor) de finanțare din 
contractele de reasigurare deținute care sunt incluse în alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 12.81 ab, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.90, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.82, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu veniturile (cheltuielile) 
financiare din contractele de reasigurare deținute. [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de reasigurare 
deținute [member]]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent veniturilor (cheltuielilor) de finanțare din 
contractele de reasigurare deținute care sunt incluse în alte elemente ale 
rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingToFi 
nancialAssetsMeasuredAt 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent activelor financiare evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global incluse în alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu activele financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global aplicând 
punctul 4.1.2A din IFRS 9. [Referințe: active financiare evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global; alte elemente ale 
rezultatului global]

commentary-
Guidance

A NU se utiliza acest element pentru impozitul pe profit inclus în alte 
elemente ale rezultatului global aferente instrumentelor de capitaluri 
proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global aplicând punctul 5.7.5 din IFRS 9. În schimb, a se utiliza 
elementul „Impozitul pe profit aferent investițiilor în instrumente de 
capitaluri proprii incluse în alte elemente ale rezultatului global”.

negatedLabel Impozitul pe profit aferent activelor financiare evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global incluse în alte elemente ale 
rezultatului global
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elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncomeTaxRelatingToH 
edgesOfInvestmentsInEqui 
tyInstrumentsOfOther 
ComprehensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor în instrumente de capitaluri proprii incluse în alte elemente 
ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu acoperirile împotriva 
riscurilor ale investițiilor în instrumente de capitaluri proprii pe care 
entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global; 
rezerva de câștiguri și pierderi din instrumente de acoperire împotriva 
riscurilor care acoperă investițiile în instrumente de capitaluri proprii]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor în instrumente de capitaluri proprii incluse în alte elemente 
ale rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingToH 
edgesOfNetInvestmentsIn 
ForeignOperationsOfO 
therComprehensiveIn 
come

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiuni din străinătate incluse în alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu acoperirile împotriva 
riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate. [Referințe: 
alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiuni din străinătate incluse în alte elemente ale 
rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingToIn 
suranceFinanceIncomeEx 
pensesFromInsuranceCon 
tractsIssuedOfOtherCom 
prehensiveIncomeThat 
WillBeReclassifiedToProfi 
tOrLoss

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent veniturilor (cheltuielilor) de finanțare legate 
de asigurări din contractele de asigurare emise incluse în alte elemente ale 
rezultatului global care vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 12.81 ab, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.90, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu veniturile (cheltuielile) 
financiare legate de asigurări din contractele de asigurare emise care vor 
fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere. [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de asigurare emise 
[member]]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent veniturilor (cheltuielilor) de finanțare legate 
de asigurări din contractele de asigurare emise incluse în alte elemente ale 
rezultatului global care vor fi reclasificate în profit sau pierdere
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ifrs-full IncomeTaxRelatingToIn 
suranceFinanceIncomeEx 
pensesFromInsuranceCon 
tractsIssuedOfOtherCom 
prehensiveIncomeThat 
WillNotBeReclassifiedTo 
ProfitOrLoss

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent veniturilor (cheltuielilor) de finanțare legate 
de asigurări din contractele de asigurare emise incluse în alte elemente ale 
rezultatului global care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 12.81 ab, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.90, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 

elemente ale rezultatului global în legătură cu veniturile (cheltuielile) 
financiare legate de asigurări din contractele de asigurare emise care nu 
vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere. [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de asigurare emise 
[member]]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent veniturilor (cheltuielilor) de finanțare legate 
de asigurări din contractele de asigurare emise incluse în alte elemente ale 
rezultatului global care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere

ifrs-full IncomeTaxRelatingToIn 
vestmentsInEquityInstru 
mentsOfOtherComprehen 
siveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent investițiilor în instrumente de capitaluri 
proprii incluse în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu investițiile în instrumente 
de capitaluri proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global aplicând punctul 5.7.5 din IFRS 9. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global; rezerva de câștiguri și 
pierderi din investiții în instrumente de capitaluri proprii]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent investițiilor în instrumente de capitaluri 
proprii incluse în alte elemente ale rezultatului global

ifrs-full IncomeTaxRelatingToNet 
MovementInRegulatoryDe 
ferralAccountBalancesRela 
tedToItemsThatWillBeRe 
classifiedToProfitOrLoss

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent variației nete a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate care este legată de elemente 
care vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 
b

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu variația netă a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate care este legată 
de elemente care vor fi reclasificate în profit sau pierdere. [Referințe: 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[member]; alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full IncomeTaxRelatingToNet 
MovementInRegulatoryDe 
ferralAccountBalancesRela 
tedToItemsThatWillNot 
BeReclassifiedToProfitOr 
Loss

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent variației nete a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate care este legată de elemente 
care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 a

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu variația netă a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate care este legată 
de elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere. [Referințe: 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[member]; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full IncomeTaxRelatingToO 
therIndividuallyImmater 
ialComponentsOfOther 
ComprehensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent altor componente, care individual nu sunt 
semnificative, ale altor elemente ale rezultatului global

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent altor componente, care 
individual nu sunt semnificative, ale altor elemente ale rezultatului 
global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full IncomeTaxRelatingToRe 
measurementsOfDefined 
BenefitPlansOfOtherCom 
prehensiveIncome

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent reevaluării planurilor de beneficii 
determinate incluse în alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 
ab, prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent sumelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global în legătură cu reevaluarea planurilor de 
beneficii determinate. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global; 
rezerva de reevaluare a planurilor de beneficii determinate; planuri de 
beneficii determinate [member]]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent reevaluării planurilor de beneficii 
determinate incluse în alte elemente ale rezultatului global
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ifrs-full IncomeTaxRelatingToShar 
eOfOtherComprehensi 
veIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent cotei-părți din alte elemente ale rezultatului 
global ale entităților asociate și asocierilor în participație contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență

Prezentarea informațiilor: IAS 1.90

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent cotei-părți a unei entități din 
alte elemente ale rezultatului global ale entităților asociate și asocierilor 
în participație contabilizate prin metoda punerii în echivalență. 
[Referințe: cota-parte din alte elemente ale rezultatului global ale 
entităților asociate și asocierilor în participație contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență, înainte de impozitare]

totalLabel Impozitul pe profit agregat aferent cotei-părți din alte elemente ale 
rezultatului global ale entităților asociate și asocierilor în participație 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență

ifrs-full IncomeTaxRelatingToShar 
eOfOtherComprehensi 
veIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMetho 
dAbstract

label Impozitul pe profit aferent cotei-părți din alte elemente ale rezultatului 
global ale entităților asociate și asocierilor în participație contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență [abstract]

ifrs-full IncomeTaxRelatingToShar 
eOfOtherComprehensi 
veIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
ThatWillBeReclassifiedTo 
ProfitOrLoss

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent cotei-părți din alte elemente ale rezultatului 
global ale entităților asociate și asocierilor în participație contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență, care vor fi reclasificate în profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent cotei-părți a unei entități din 
alte elemente ale rezultatului global ale entităților asociate și asocierilor 
în participație contabilizate prin metoda punerii în echivalență, care vor 
fi reclasificate în profit sau pierdere. [Referințe: cota-parte din alte 
elemente ale rezultatului global ale entităților asociate și asocierilor în 
participație contabilizate prin metoda punerii în echivalență, înainte de 
impozitare]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent cotei-părți din alte elemente ale rezultatului 
global ale entităților asociate și asocierilor în participație contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență, care vor fi reclasificate în profit sau 
pierdere
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ifrs-full IncomeTaxRelatingToShar 
eOfOtherComprehensi 
veIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
ThatWillNotBeReclassified 
ToProfitOrLoss

X duration, debit label Impozitul pe profit aferent cotei-părți din alte elemente ale rezultatului 
global ale entităților asociate și asocierilor în participație contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență, care nu vor fi reclasificate în profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91

documentation Cuantumul impozitului pe profit aferent cotei-părți a unei entități din 
alte elemente ale rezultatului global ale entităților asociate și asocierilor 
în participație contabilizate prin metoda punerii în echivalență, care nu 
vor fi reclasificate în profit sau pierdere. [Referințe: cota-parte din alte 
elemente ale rezultatului global ale entităților asociate și asocierilor în 
participație contabilizate prin metoda punerii în echivalență, înainte de 
impozitare]

negatedLabel Impozitul pe profit aferent cotei-părți din alte elemente ale rezultatului 
global ale entităților asociate și asocierilor în participație contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență, care nu vor fi reclasificate în profit 
sau pierdere

ifrs-full IncreaseDecreaseDueToAp 
plicationOfIFRS15Mem 
ber

member label IFRS 15 [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 15.C8 
a

documentation Acest membru reprezintă IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții.

ifrs-full IncreaseDecreaseDueTo 
ChangesInAccountingPoli 
cyAndCorrectionsOfPrior 
PeriodErrorsMember

member label Creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 8.28 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.29 
c (i), prezentarea informațiilor: IAS 
8.49 b (i)documentation Acest membru reprezintă efectul financiar al modificărilor politicii 

contabile și al corectărilor erorilor din perioade anterioare.

ifrs-full IncreaseDecreaseDueTo 
ChangesInAccountingPoli 
cyRequiredByIFRSsCumu 
lativeEffectAtDateOfInitia 
lApplicationMember

member label Creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de 
IFRS-uri, efect cumulat la data aplicării inițiale [member]

Practică comună: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă efectul financiar al modificărilor politicii 
contabile pentru ajustarea aferentă efectului cumulat în situațiile 
financiare la data aplicării inițiale a unui standard IFRS nou sau 
modificat. [Referințe: IFRS [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/772 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncreaseDecreaseDueTo 
ChangesInAccountingPoli 
cyRequiredByIFRSsMem 
ber

member label Creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de 
IFRS-uri [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.28 
g

documentation Acest membru reprezintă efectul financiar al modificărilor politicii 
contabile impuse de IFRS. [Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseDueToDe 
partureFromRequiremen 
tOfIFRSMember

member label Creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii de la cerințele IFRS [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.20 d

documentation Acest membru reprezintă efectul financiar al unei abateri de la o cerință 
prevăzută într-un IFRS. [Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseDueToVo 
luntaryChangesInAccoun 
tingPolicyMember

member label Creșterea (reducerea) datorată modificărilor voluntare ale politicii 
contabile [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.29 c 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.29 
d

documentation Acest membru reprezintă efectul financiar al modificărilor voluntare ale 
politicii contabile.

ifrs-full IncreaseDecreaseInAc 
countingEstimate

X duration label Creștere (reducere) a estimărilor contabile Prezentarea informațiilor: IAS 8.39

documentation Creșterea (reducerea) unei estimări contabile care are efect în perioada 
curentă sau se așteaptă să aibă efect în perioadele viitoare.

ifrs-full IncreaseDecreaseInAccu 
mulatedDeferredTaxRecog 
nisedInOtherComprehensi 
veIncomeDueToChangeIn 
TaxRate

X duration, debit label Creșterea (reducerea) impozitului amânat cumulat recunoscut în alte 
elemente ale rezultatului global ca urmare a modificării ratei de 
impozitare

Practică comună: IAS 1.85

documentation Creșterea (reducerea) impozitului amânat cumulat recunoscut în alte 
elemente ale rezultatului global ca urmare a modificării ratei de 
impozitare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInAggre 
gateDifferenceBetweenFair 
ValueAtInitialRecognitio 
nAndAmountDetermine 
dUsingValuationTechni 
queYetToBeRecognised

X duration label Creșterea (reducerea) diferenței agregate dintre valoarea justă la 
recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută 
în profit sau pierdere

Exemplu: IFRS 7.28 b

documentation Creșterea (reducerea) diferenței agregate dintre valoarea justă la 
recunoașterea inițială și prețul tranzacției pentru instrumentele 
financiare care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere. 
[Referințe: diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea 
inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau 
pierdere]

totalLabel Total creștere (reducere) a diferenței agregate dintre valoarea justă la 
recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută 
în profit sau pierdere

ifrs-full IncreaseDecreaseInAllo 
wanceAccountForCredi 
tLossesOfFinancialAssets

X duration, credit label Creșterea (reducerea) contului de ajustare pentru pierderi din credit 
aferente activelor financiare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation Creșterea (reducerea) contului de ajustare utilizat pentru contabilizarea 
deprecierii activelor financiare din cauza pierderilor din credit. 
[Referințe: active financiare; contul de ajustare pentru pierderi din credit 
aferente activelor financiare]

totalLabel Total creștere (reducere) a contului de ajustare pentru pierderi din credit 
aferente activelor financiare

ifrs-full IncreaseDecreaseInAssets 
ForInsuranceAcquisition 
CashFlows

X duration, debit label Creșterea (reducerea) activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105A

documentation Creșterea (reducerea) activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor. [Referințe: active; contracte de asigurare 
[member]; active pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor]

totalLabel Total creștere (reducere) a activelor pentru fluxurile de trezorerie legate 
de achiziționarea asigurărilor
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ifrs-full IncreaseDecreaseInCa 
shAndCashEquivalents

X duration, debit label Creșterea (reducerea) numerarului și a echivalentelor de numerar după 
efectul variației cursului de schimb

Prezentarea informațiilor: IAS 7.45

documentation Creșterea (reducerea) numerarului și a echivalentelor de numerar după 
efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și a 
echivalentelor de numerar deținute în valută. [Referințe: numerar și 
echivalente de numerar; efectul variației cursului de schimb asupra 
numerarului și a echivalentelor de numerar]

netLabel Creșterea (reducerea) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar 
după efectul variației cursului de schimb

ifrs-full IncreaseDecreaseInCa 
shAndCashEquivalentsBe 
foreEffectOfExchangeRate 
Changes

X duration, debit label Creșterea (reducerea) numerarului și a echivalentelor de numerar înainte 
de efectul variației cursului de schimb

Prezentarea informațiilor: IAS 7.45

documentation Creșterea (reducerea) numerarului și a echivalentelor de numerar înainte 
de efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și a 
echivalentelor de numerar deținute în valută. [Referințe: numerar și 
echivalente de numerar; efectul variației cursului de schimb asupra 
numerarului și a echivalentelor de numerar]

netLabel Creșterea (reducerea) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar 
înainte de efectul variației cursului de schimb

ifrs-full IncreaseDecreaseInCa 
shAndCashEquivalentsDis 
continuedOperations

X duration, debit label Creșterea(reducerea) numerarului și a echivalentelor de numerar, 
activități întrerupte

Practică comună: IFRS 5.33 c

documentation Creșterea (reducerea) numerarului și a echivalentelor de numerar 
rezultată din activități întrerupte. [Referințe: numerar și echivalente de 
numerar; activități întrerupte [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseInContin 
gentConsiderationAssetLia 
bility

X duration, debit label Creșterea (reducerea) activelor (datoriilor) aferente unei contravalori 
contingente

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
b (i)

documentation Creșterea (reducerea) unui activ (unei datorii) aferent(e) unei contravalori 
contingente legată de o combinare de întreprinderi.
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ifrs-full IncreaseDecreaseInContin 
gentLiabilitiesRecognise 
dInBusinessCombination

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriilor contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente recunoscute 
într-o combinare de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]; 
datorii contingente [member]]

totalLabel Total creștere (reducere) a datoriilor contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi

ifrs-full IncreaseDecreaseInCredit 
DerivativeFairValue

X duration, debit label Creșterea (reducerea) instrumentelor derivate de credit, valoarea justă Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G 
a

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a unui instrument derivat de credit. 
[Referințe: instrument derivat de credit, valoarea justă]

totalLabel Total creștere (reducere) a instrumentelor derivate de credit, valoarea 
justă

ifrs-full IncreaseDecreaseInCredit 
DerivativeNominalA 
mount

X duration label Creșterea (reducerea) instrumentelor derivate de credit, valoarea 
nominală

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G 
a

documentation Creșterea (reducerea) valorii nominale a unui instrument derivat de 
credit. [Referințe: instrument derivat de credit, valoarea nominală]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

totalLabel Total creștere (reducere) a instrumentelor derivate de credit, valoarea 
nominală

ifrs-full IncreaseDecreaseInCur 
rentTaxExpenseIncome 
DueToRateRegulation

X duration, debit label Creșterea (reducerea) cheltuielilor cu (veniturilor din) impozitul curent 
ca urmare a reglementării tarifare

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.34

documentation Creșterea (reducerea) cheltuielilor cu (veniturilor din) impozitul curent 
ca urmare a reglementării tarifare. Reglementarea tarifară este un cadru 
pentru stabilirea prețurilor care pot fi percepute clienților pentru bunuri 
sau servicii, iar respectivul cadru face obiectul supravegherii și/sau 
aprobării de către un organism de reglementare a tarifelor. [Referințe: 
cheltuieli cu (venituri din) impozitul curent]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInDeferre 
dAcquisitionCostsArising 
FromInsuranceContracts

X duration, debit label Creșterea (reducerea) costurilor de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG39

documentation Creșterea (reducerea) costurilor de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite 
din contracte de asigurare]

totalLabel Total creștere (reducere) a costurilor de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare

ifrs-full IncreaseDecreaseInDefer 
redTaxExpenseIncomeDue 
ToRateRegulation

X duration, debit label Creșterea (reducerea) cheltuielilor cu (veniturilor din) impozitul amânat 
ca urmare a reglementării tarifare

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.34

documentation Creșterea (reducerea) cheltuielilor cu (veniturilor din) impozitul amânat 
ca urmare a reglementării tarifare. Reglementarea tarifară este un cadru 
pentru stabilirea prețurilor care pot fi percepute clienților pentru bunuri 
sau servicii, iar respectivul cadru face obiectul supravegherii și/sau 
aprobării de către un organism de reglementare a tarifelor. [Referințe: 
cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat]

ifrs-full IncreaseDecreaseInDefer 
redTaxLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriilor (creanțelor) privind impozitul amânat Practică comună: IAS 12.81

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor (creanțelor) privind impozitul amânat. 
[Referințe: datoria (creanța) privind impozitul amânat]

totalLabel Total creștere (reducere) a datoriilor (creanțelor) privind impozitul 
amânat

ifrs-full IncreaseDecreaseInDefi 
nedBenefitObligationDue 
ToReasonablyPossibleDe 
creaseInActuarialAssump 
tion

X instant, credit label Creșterea (reducerea) unei obligații privind beneficiul determinat ca 
urmare a unei reduceri posibile în mod rezonabil a unei ipoteze 
actuariale

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145 
a

documentation Creșterea (reducerea) unei obligații privind beneficiul determinat care ar 
fi fost cauzată de o reducere a unei ipoteze actuariale semnificative care 
era posibilă în mod rezonabil la finalul perioadei de raportare. [Referințe: 
ipoteze actuariale [member]]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInDefi 
nedBenefitObligationDue 
ToReasonablyPossibleIn 
creaseInActuarialAssump 
tion

X instant, credit label Creșterea (reducerea) unei obligații privind beneficiul determinat ca 
urmare a unei creșteri posibile în mod rezonabil a unei ipoteze actuariale

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145 
a

documentation Creșterea (reducerea) unei obligații privind beneficiul determinat care ar 
fi fost cauzată de o creștere a unei ipoteze actuariale semnificative care 
era posibilă în mod rezonabil la finalul perioadei de raportare. [Referințe: 
ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseInDivi 
dendsPayableThrough 
ChangeInFairValueOfNon 
cashAssetsHeldForDistri 
butionToOwners

X duration, credit label Creșterea (reducerea) dividendelor de plătit ca urmare a modificării 
valorii juste a activelor nemonetare deținute în vederea distribuirii către 
proprietari

Prezentarea informațiilor: IFRIC 17.16 
b

documentation Creșterea (reducerea) dividendelor de plătit ca urmare a unei modificări a 
valorii juste a activelor nemonetare deținute în vederea distribuirii către 
proprietari.

ifrs-full IncreaseDecreaseInEquity 
DueToReasonablyPossible 
DecreaseInRiskExposure 
ThatArisesFromContracts 
WithinScopeOfIFRS17

X instant, credit label Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii care ar fi fost cauzată de o 
reducere posibilă în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full IncreaseDecreaseInEquity 
DueToReasonablyPossible 
DecreaseInRiskExposure 
ThatArisesFromContracts 
WithinScopeOfIFRS17In 
suranceContractsIssuedBe 
foreMitigationByReinsur 
anceContractsHeld

X instant, credit label Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17, contracte de asigurare emise înainte de 
diminuarea riscului prin contractele de reasigurare deținute

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii, înainte de diminuarea riscului 
prin contractele de reasigurare deținute, care ar fi fost cauzată de o 
reducere posibilă în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.
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ifrs-full IncreaseDecreaseInEquity 
DueToReasonablyPossible 
IncreaseInRiskExposure 
ThatArisesFromContracts 
WithinScopeOfIFRS17

X instant, credit label Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a expunerii la risc care decurge din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii)

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii care ar fi fost cauzată de o 
creștere posibilă în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full IncreaseDecreaseInEquity 
DueToReasonablyPossible 
IncreaseInRiskExposure 
ThatArisesFromContracts 
WithinScopeOfIFRS17In 
suranceContractsIssuedBe 
foreMitigationByReinsur 
anceContractsHeld

X instant, credit label Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17, contracte de asigurare emise înainte de 
diminuarea riscului prin contractele de reasigurare deținute

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii, înainte de diminuarea riscului 
prin contractele de reasigurare deținute, care ar fi fost cauzată de o 
creștere posibilă în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full IncreaseDecreaseInExistin 
gLiabilitiesContingentLiabi 
litiesRecognisedInBusiness 
Combination

X duration, credit label Creșterea datoriilor existente, datorii contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation Creșterea datoriilor contingente existente recunoscute într-o combinare 
de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseInExis 
tingProvisionsOtherProvi 
sions

X duration, credit label Creșterea provizioanelor existente, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.84 b

documentation Creșterea altor provizioane existente. [Referințe: alte provizioane]

ifrs-full IncreaseDecreaseInExpo 
sureToCreditRiskOnLoan 
CommitmentsAndFinan 
cialGuaranteeContracts

X duration, credit label Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamente de 
creditare și contracte de garanție financiară

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I

documentation Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamente de 
creditare și contracte de garanție financiară. [Referințe: expunerea la 
riscul de credit pentru angajamente de creditare și contracte de garanție 
financiară]

totalLabel Total creștere (reducere) a expunerii la riscul de credit pentru 
angajamente de creditare și contracte de garanție financiară
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ifrs-full IncreaseDecreaseInExpo 
sureToCreditRiskOnLoan 
CommitmentsAndFinan 
cialGuaranteeContractsAb 
stract

label Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamente de 
creditare și contracte de garanție financiară [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementAssets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) valorii juste evaluate, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste evaluate a activelor. [Referințe: la 
valoarea justă [member]]

totalLabel Total creștere (reducere) a valorii juste evaluate, active

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputAs 
sets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor ca 
urmare a unei reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile.

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputEn 
titysOwnEquityInstru 
ments

X duration, credit label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile.

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputLi 
abilities

X duration, credit label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor ca 
urmare a unei reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile.
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ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInOtherCompre 
hensiveIncomeAfterTaxAs 
sets

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor, 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după impozitare, ca 
urmare a unei reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInOtherCompre 
hensiveIncomeAfterTaxEn 
titysOwnEquityInstru 
ments

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității, recunoscut în alte elemente 
ale rezultatului global după impozitare, ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. [Referințe: 
venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInOtherCompre 
hensiveIncomeAfterTaxLi 
abilities

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor, 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după impozitare, ca 
urmare a unei reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInOtherCompre 
hensiveIncomeBeforeTax 
Assets

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor, 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global înainte de impozitare, 
ca urmare a unei reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInOtherCompre 
hensiveIncomeBeforeTax 
EntitysOwnEquityInstru 
ments

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității, recunoscut în alte elemente 
ale rezultatului global înainte de impozitare, ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. [Referințe: 
venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInOtherCompre 
hensiveIncomeBeforeTax 
Liabilities

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor, 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global înainte de impozitare, 
ca urmare a unei reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInProfitOrLossAf 
terTaxAssets

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, după impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor, 
recunoscut în profit sau pierdere după impozitare, ca urmare a unei 
reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. 
[Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInProfitOrLossAf 
terTaxEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, după impozitare, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității, recunoscut în profit sau 
pierdere după impozitare, ca urmare a unei reduceri posibile în mod 
rezonabil a datelor de intrare neobservabile. [Referințe: venituri din 
impozit (cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInProfitOrLossAf 
terTaxLiabilities

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, după impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor, 
recunoscut în profit sau pierdere după impozitare, ca urmare a unei 
reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. 
[Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInProfitOrLossBe 
foreTaxAssets

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, înainte de impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor, 
recunoscut în profit sau pierdere înainte de impozitare, ca urmare a unei 
reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. 
[Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInProfitOrLossBe 
foreTaxEntitysOwnEqui 
tyInstruments

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, înainte de impozitare, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității, recunoscut în profit sau 
pierdere înainte de impozitare, ca urmare a unei reduceri posibile în mod 
rezonabil a datelor de intrare neobservabile. [Referințe: venituri din 
impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleDecrea 
seInUnobservableInputRe 
cognisedInProfitOrLossBe 
foreTaxLiabilities

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, înainte de impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor, 
recunoscut în profit sau pierdere înainte de impozitare, ca urmare a unei 
reduceri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. 
[Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/783  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputAs 
sets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor ca 
urmare a unei creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile.

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputEntity 
sOwnEquityInstruments

X duration, credit label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile.

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputLiabil 
ities

X duration, credit label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor ca 
urmare a unei creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile.

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInOtherComprehensi 
veIncomeAfterTaxAssets

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor, 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după impozitare, ca 
urmare a unei creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInOtherComprehensi 
veIncomeAfterTaxEntity 
sOwnEquityInstruments

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității, recunoscut în alte elemente 
ale rezultatului global după impozitare, ca urmare a unei creșteri posibile 
în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. [Referințe: venituri 
din impozit (cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInOtherComprehensi 
veIncomeAfterTaxLiabil 
ities

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor, 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după impozitare, ca 
urmare a unei creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInOtherComprehensi 
veIncomeBeforeTaxAssets

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor, 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global înainte de impozitare, 
ca urmare a unei creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInOtherComprehensi 
veIncomeBeforeTaxEntity 
sOwnEquityInstruments

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității, recunoscut în alte elemente 
ale rezultatului global înainte de impozitare, ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. [Referințe: 
venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInOtherComprehensi 
veIncomeBeforeTaxLiabil 
ities

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor, 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global înainte de impozitare, 
ca urmare a unei creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare 
neobservabile. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInProfitOrLossAfter 
TaxAssets

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, după impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor, 
recunoscut în profit sau pierdere după impozitare, ca urmare a unei 
creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. 
[Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInProfitOrLossAfter 
TaxEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, după impozitare, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității, recunoscut în profit sau 
pierdere după impozitare, ca urmare a unei creșteri posibile în mod 
rezonabil a datelor de intrare neobservabile. [Referințe: venituri din 
impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInProfitOrLossAfter 
TaxLiabilities

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, după impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor, 
recunoscut în profit sau pierdere după impozitare, ca urmare a unei 
creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. 
[Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInProfitOrLossBefore 
TaxAssets

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, înainte de impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a activelor, 
recunoscut în profit sau pierdere înainte de impozitare, ca urmare a unei 
creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. 
[Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInProfitOrLossBefore 
TaxEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, înainte de impozitare, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității, recunoscut în profit sau 
pierdere înainte de impozitare, ca urmare a unei creșteri posibile în mod 
rezonabil a datelor de intrare neobservabile. [Referințe: venituri din 
impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementDueToR 
easonablyPossibleIncreaseI 
nUnobservableInputRecog 
nisedInProfitOrLossBefore 
TaxLiabilities

X duration label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile, recunoscută 
în profit sau pierdere, înainte de impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii (reducerii) evaluării la valoarea justă a datoriilor, 
recunoscut în profit sau pierdere înainte de impozitare, ca urmare a unei 
creșteri posibile în mod rezonabil a datelor de intrare neobservabile. 
[Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementEntity 
sOwnEquityInstruments

X duration, credit label Creșterea (reducerea) valorii juste evaluate, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste evaluate a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității. [Referințe: la valoarea justă [member]; 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]

totalLabel Total creștere (reducere) a valorii juste evaluate, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementForSensiti 
vityAnalysesInWhichInput 
sAreChangedIndividual 
lyAssetsAbstract

label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă pentru analizele de 
sensibilitate în care datele de intrare sunt schimbate în mod individual, 
active [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementForSensiti 
vityAnalysesInWhichInput 
sAreChangedIndividual 
lyEntitysOwnEquityInstru 
mentsAbstract

label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă pentru analizele de 
sensibilitate în care datele de intrare sunt schimbate în mod individual, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [abstract]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementForSensiti 
vityAnalysesInWhichInput 
sAreChangedIndividually 
LiabilitiesAbstract

label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă pentru analizele de 
sensibilitate în care datele de intrare sunt schimbate în mod individual, 
datorii [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementForSensiti 
vityAnalysesInWhichMulti 
pleInputsAreChangedSi 
multaneouslyAssetsAb 
stract

label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă pentru analizele de 
sensibilitate în care mai multe date de intrare sunt schimbate simultan, 
active [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementForSensiti 
vityAnalysesInWhichMulti 
pleInputsAreChangedSi 
multaneouslyEntitysOwnE 
quityInstrumentsAbstract

label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă pentru analizele de 
sensibilitate în care mai multe date de intrare sunt schimbate simultan, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementForSensiti 
vityAnalysesInWhichMulti 
pleInputsAreChangedSi 
multaneouslyLiabilitiesAb 
stract

label Creșterea (reducerea) evaluării la valoarea justă pentru analizele de 
sensibilitate în care mai multe date de intrare sunt schimbate simultan, 
datorii [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueMeasurementLiabilities

X duration, credit label Creșterea (reducerea) valorii juste evaluate, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste evaluate a datoriilor. [Referințe: la 
valoarea justă [member]]

totalLabel Total creștere (reducere) a valorii juste evaluate, datorii

ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueOfFinancialAssetsDe 
scribedInParagraph39EaO 
fIFRS4

X duration, debit label Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39E a

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4. [Referințe: activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInFairVa 
lueOfFinancialAssetsOther 
ThanThoseSpecifiedInPara 
graph39EaOfIFRS4

X duration, debit label Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare, altele decât cele 
specificate la punctul 39E(a) din IFRS 4

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39E b

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare, altele decât cele 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4. [Referințe: activele financiare 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFinan 
cialAssets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) activelor financiare Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare. [Referințe: active financiare]

totalLabel Total creștere (reducere) a activelor financiare

ifrs-full IncreaseDecreaseInFinan 
cialAssetsAbstract

label Creșterea (reducerea) activelor financiare [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFinan 
cialAssetsArisingFrom 
ChangeInMeasurementAt 
tributeFirstApplicationO 
fIFRS9

X instant, debit label Creșterea (reducerea) activelor financiare apărută în urma modificării 
unei caracteristici de evaluare, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42L b

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare apărută în urma unei 
modificări a unei caracteristici de evaluare cu ocazia trecerii entității la 
IFRS 9. [Referințe: active financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFinan 
cialAssetsOnBasisOfMea 
surementCategoryFirstAp 
plicationOfIFRS9

X instant, debit label Creșterea (reducerea) activelor financiare pe baza categoriilor de 
evaluare, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42L a

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare pe baza categoriilor de evaluare 
a acestora în conformitate cu IAS 39 (cu alte cuvinte, modificările care 
nu rezultă în urma modificării unei caracteristici de evaluare cu ocazia 
trecerii la IFRS 9). [Referințe: active financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseInFinan 
cialLiabilitiesArisingFrom 
ChangeInMeasurementAt 
tributeFirstApplicationO 
fIFRS9

X instant, credit label Creșterea (reducerea) datoriilor financiare apărută în urma modificării 
unei caracteristici de evaluare, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42L b

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor financiare apărută în urma unei 
modificări a unei caracteristici de evaluare cu ocazia trecerii entității la 
IFRS 9. [Referințe: datorii financiare]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/789  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncreaseDecreaseInFinan 
cialLiabilitiesOnBasisOf 
MeasurementCategory 
FirstApplicationOfIFRS9

X instant, credit label Creșterea (reducerea) datoriilor financiare pe baza categoriilor de 
evaluare, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42L a

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor financiare pe baza categoriilor de 
evaluare a acestora în conformitate cu IAS 39 (cu alte cuvinte, 
modificările care nu rezultă în urma modificării unei caracteristici de 
evaluare cu ocazia trecerii la IFRS 9). [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseInInsuran 
ceContractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare

Practică comună: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.99

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare]

totalLabel Total creștere (reducere) a datoriei aferente (activului aferent) 
contractelor de asigurare

ifrs-full IncreaseDecreaseInInsuran 
ceLiabilitiesNetOfReinsur 
ance

X duration, debit label Creșterea (reducerea) datoriilor de asigurare, excluzând reasigurările Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.85

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor de asigurare, excluzând reasigurările.

ifrs-full IncreaseDecreaseInIntangi 
bleAssetsAndGoodwill

X duration, debit label Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale și a fondului comercial Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale și a fondului comercial. 
[Referințe: imobilizări necorporale și fond comercial]

totalLabel Total creștere (reducere) a imobilizărilor necorporale și a fondului 
comercial

ifrs-full IncreaseDecreaseInLiabili 
tiesArisingFromFinancin 
gActivities

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriilor care decurg din activitățile de finanțare Prezentarea informațiilor: IAS 7.44B

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor care decurg din activitățile de finanțare. 
[Referințe: datorii care decurg din activitățile de finanțare]

totalLabel Total creștere (reducere) a datoriilor care decurg din activitățile de 
finanțare
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elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncreaseDecreaseInLiabili 
tiesUnderInsuranceCon 
tractsAndReinsuranceCon 
tractsIssued

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriilor din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG37

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise]

totalLabel Total creștere (reducere) a datoriilor din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise

ifrs-full IncreaseDecreaseInNetAs 
setsAvailableForBenefits

X duration, credit label Creșterea (reducerea) activelor nete disponibile pentru beneficii Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b

documentation Creșterea (reducerea) activelor nete disponibile pentru beneficii. Activele 
nete disponibile pentru beneficii sunt activele unui plan de pensii minus 
datoriile, altele decât valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise.

totalLabel Total creștere (reducere) a activelor nete disponibile pentru beneficii

ifrs-full IncreaseDecreaseInNetDe 
finedBenefitLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat]

totalLabel Total creștere (reducere) a datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat

ifrs-full IncreaseDecreaseInNetDe 
finedBenefitLiabilityAsse 
tResultingFromAdministra 
tionCostsNotReflectedIn 
ReturnOnPlanAssets

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din costurile administrative nereflectate în 
rentabilitatea activelor planului

Practică comună: IAS 19.141

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din costurile administrative din perioada curentă, 
nereflectate în rentabilitatea activelor planului. [Referințe: cheltuieli 
administrative; datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat] 
[În opoziție cu: costuri administrative nereflectate în rentabilitatea 
activelor planului, planuri de beneficii determinate; reducerea (creșterea) 
datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat rezultată din 
rentabilitatea activelor planului, excluzând veniturile din dobânzi sau 
cheltuielile cu dobânzile]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInNetDe 
finedBenefitLiabilityAsse 
tResultingFromExpenseIn 
comeInProfitOrLoss

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultate din cheltuielile (veniturile) din profit sau pierdere

Practică comună: IAS 19.141

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultate din cheltuielile (veniturile) incluse în profit sau 
pierdere. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat; profit (pierdere)] [În opoziție cu: cheltuieli cu beneficiile 
postangajare în profit sau pierdere, planuri de beneficii determinate]

totalLabel Total creștere (reducere) a datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultate din cheltuielile (veniturile) din profit sau pierdere

ifrs-full IncreaseDecreaseInNetDe 
finedBenefitLiabilityAsse 
tResultingFromMiscella 
neousOtherChanges

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultate din diverse alte modificări

Practică comună: IAS 19.141

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultate din diverse alte modificări [Referințe: datoria netă 
(activul net) privind beneficiul determinat; creșterea (reducerea) datoriei 
nete (activului net) privind beneficiul determinat rezultate din 
cheltuielile (veniturile) din profit sau pierdere; reducerea (creșterea) 
datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a 
câștigului (pierderii) la reevaluare în alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total creștere (reducere) a datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultate din diverse alte modificări

ifrs-full IncreaseDecreaseInNetIn 
vestmentInFinanceLease

X duration, debit label Creșterea (reducerea) investițiilor nete în contracte de leasing financiar Prezentarea informațiilor: IFRS 16.93

documentation Creșterea (reducerea) investițiilor nete în contracte de leasing financiar. 
[Referințe: investiții nete în contracte de leasing financiar]

ifrs-full IncreaseDecreaseInNum 
berOfOrdinarySharesIs 
sued

shares label Creșterea (reducerea) numărului de acțiuni ordinare emise Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Creșterea (reducerea) numărului de acțiuni ordinare emise. [Referințe: 
acțiuni ordinare [member]]
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ifrs-full IncreaseDecreaseInNum 
berOfSharesOutstanding

shares label Creșterea (reducerea) numărului de acțiuni în circulație Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(iv)

documentation Creșterea (reducerea) numărului de acțiuni în circulație. [Referințe: 
numărul de acțiuni în circulație]

totalLabel Total creștere (reducere) a numărului de acțiuni în circulație

ifrs-full IncreaseDecreaseInProfi 
tLossDueToReasonablyPos 
sibleDecreaseInRiskExpo 
sureThatArisesFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

X duration, credit label Creșterea (reducerea) profitului (pierderii) ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) profitului (pierderii) care ar fi fost cauzată de o 
reducere posibilă în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full IncreaseDecreaseInProfi 
tLossDueToReasonablyPos 
sibleDecreaseInRiskExpo 
sureThatArisesFromCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S17InsuranceContractsIs 
suedBeforeMitigationByR 
einsuranceContractsHeld

X duration, credit label Creșterea (reducerea) profitului (pierderii) ca urmare a unei reduceri 
posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17, contracte de asigurare emise înainte de 
diminuarea riscului prin contractele de reasigurare deținute

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) profitului (pierderii), înainte de diminuarea riscului 
prin contractele de reasigurare deținute, care ar fi fost cauzată de o 
reducere posibilă în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full IncreaseDecreaseInProfi 
tLossDueToReasonablyPos 
sibleIncreaseInRiskExpo 
sureThatArisesFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

X duration, credit label Creșterea (reducerea) profitului (pierderii) ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) profitului (pierderii) care ar fi fost cauzată de o 
creștere posibilă în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.
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ifrs-full IncreaseDecreaseInProfi 
tLossDueToReasonablyPos 
sibleIncreaseInRiskExpo 
sureThatArisesFromCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S17InsuranceContractsIs 
suedBeforeMitigationByR 
einsuranceContractsHeld

X duration, credit label Creșterea (reducerea) profitului (pierderii) ca urmare a unei creșteri 
posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din contractele 
care intră sub incidența IFRS 17, contracte de asigurare emise înainte de 
diminuarea riscului prin contractele de reasigurare deținute

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) profitului (pierderii), înainte de diminuarea riscului 
prin contractele de reasigurare deținute, care ar fi fost cauzată de o 
creștere posibilă în mod rezonabil a variabilei de risc care decurge din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full IncreaseDecreaseInProvi 
sionForUnearnedPremium

X duration, debit label Creșterea (reducerea) provizionului pentru prime neîncasate Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.85

documentation Creșterea (reducerea) provizionului pentru prime neîncasate. [Referințe: 
prime neîncasate]

ifrs-full IncreaseDecreaseInRegula 
toryDeferralAccountCre 
ditBalances

X duration, credit label Creșterea (reducerea) soldurilor creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.33 a

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate. [Referințe: solduri creditoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

totalLabel Total creștere (reducere) a soldurilor creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

ifrs-full IncreaseDecreaseInRegula 
toryDeferralAccountDebit 
Balances

X duration, debit label Creșterea (reducerea) soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.33 a

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate. [Referințe: solduri debitoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

totalLabel Total creștere (reducere) a soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

ifrs-full IncreaseDecreaseInReinsur 
anceAssets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) activelor de reasigurare Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG37documentation Creșterea (reducerea) activelor de reasigurare. [Referințe: active de 

reasigurare]

totalLabel Total creștere (reducere) a activelor de reasigurare
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ifrs-full IncreaseDecreaseInReser 
veOfGainsAndLossesOnFi 
nancialAssetsMeasuredAt 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncomeRe 
latedToInsuranceContract 
sToWhichPara 
graphsC18bC19bC24 
bAndC24cOfIFRS17Have 
BeenApplied

X duration, credit label Creșterea (reducerea) rezervei din câștigurile și pierderile aferente 
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global legată de contractele de asigurare pentru care s-au 
aplicat punctele C18(b), C19(b), C24(b) și C24(c) din IFRS 17

Practică comună: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.116

documentation Creșterea (reducerea) rezervei din câștigurile și pierderile aferente 
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global legată de contractele de asigurare pentru care s-au 
aplicat punctele C18(b), C19(b), C24(b) și C24(c) din IFRS 17. [Referințe: 
rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global legată de 
contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele C18(b), C19(b),  
C24(b) și C24(c) din IFRS 17]

ifrs-full IncreaseDecreaseInWor 
kingCapital

X duration, credit label Creșterea (reducerea) capitalului circulant Practică comună: IAS 7.20

documentation Creșterea (reducerea) capitalului circulant.

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
AcquisitionOfSubsidiary

X duration, credit label Creștere (reducere) prin achiziționarea de filiale, capitaluri proprii Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din achiziționarea de 
filiale. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
AdditionalItemsNecessary 
ToUnderstandChangeInsur 
anceContractsLiabilityAs 
set

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de elementele suplimentare necesare pentru 
înțelegerea modificării, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 d

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din elementele suplimentare care ar putea fi necesare 
pentru a înțelege modificarea valorii contabile nete a contractelor de 
asigurare. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
AdjustmentsArisingFrom 
PassageOfTimeAllowan 
ceAccountForCreditLosse 
sOfFinancialAssets

X duration, credit label Creștere (reducere) prin ajustări datorate trecerii timpului, contul de 
ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.16

documentation Creșterea (reducerea) contului de ajustare pentru pierderi din credit 
aferente activelor financiare rezultată din ajustări datorate trecerii 
timpului. [Referințe: contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente 
activelor financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
AdjustmentsArisingFrom 
PassageOfTimeLiabilitie 
sUnderInsuranceContract 
sAndReinsuranceContract 
sIssued

X duration, credit label Creștere (reducere) prin ajustări datorate trecerii timpului, datorii din 
contractele de asigurare și de reasigurare emise

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise rezultată din ajustări datorate trecerii timpului. 
[Referințe: datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
AdjustmentsArisingFrom 
PassageOfTimeReinsuran 
ceAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) prin ajustări datorate trecerii timpului, active de 
reasigurare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea (reducerea) activelor de reasigurare rezultată din ajustări 
datorate trecerii timpului. [Referințe: active de reasigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
AmortisationOfInsuran 
ceAcquisitionCashFlowsIn 
suranceContractsLiabili 
tyAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de amortizarea fluxurilor de trezorerie legate 
de achiziționarea asigurărilor, datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.103 b (ii)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din amortizarea fluxurilor de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare; creștere (reducere) cauzată de fluxurile de 
trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor, datorie aferentă (activ 
aferent) contractelor de asigurare]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
AmountsRecognisedInPro 
fitOrLossAggregateDiffer 
enceBetweenFairValueAtI 
nitialRecognitionAndA 
mountDeterminedUsing 
ValuationTechniqueYetTo 
BeRecognised

X duration label Creștere (reducere) prin sume recunoscute în profit sau pierdere, 
diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul 
tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere

Exemplu: IFRS 7.28 b, exemplu: IFRS 7. 
IG14

documentation Creșterea (reducerea) diferenței agregate dintre valoarea justă la 
recunoașterea inițială și prețul tranzacției pentru instrumentele 
financiare care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere, rezultată 
din sume recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: diferența 
agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul 
tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere; 
instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
AppropriationOfRetaine 
dEarnings

X duration, credit label Creștere (reducere) prin alocarea rezultatului reportat, capitaluri proprii Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii provenită din alocarea 
rezultatului reportat. [Referințe: rezultatul reportat]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
BalancesRecognisedInCur 
rentPeriodInStatementOf 
FinancialPositionRegulator 
yDeferralAccountCreditBa 
lances

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de soldurile recunoscute în perioada curentă 
în situația poziției financiare, solduri creditoare ale conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate ca urmare a soldurilor recunoscute în 
perioada curentă în situația poziției financiare. [Referințe: solduri 
creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
BalancesRecognisedInCur 
rentPeriodInStatementOf 
FinancialPositionRegulator 
yDeferralAccountDebitBa 
lances

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de soldurile recunoscute în perioada curentă 
în situația poziției financiare, solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate ca urmare a soldurilor recunoscute în 
perioada curentă în situația poziției financiare. [Referințe: solduri 
debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
BusinessCombination 
sAndDisposalsNetDefined 
BenefitLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din combinări și cedări de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
h

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din combinări de întreprinderi și cedări. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]; datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat]

commentary-
Guidance

Creșterile valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat 
sau a datoriei nete privind beneficiul determinat ca urmare a 
combinărilor de întreprinderi ar trebui să fie marcate cu o valoare 
pozitivă; scăderile care rezultă din cedările de întreprinderi ar trebui să 
fie marcate cu o valoare negativă. Creșterile valorii juste a activelor 
planului ca urmare a combinărilor de întreprinderi reprezintă o reducere 
a datoriei nete privind beneficiul determinat (echivalentă cu o creștere a 
activului net privind beneficiul determinat) și ar trebui să fie marcate cu o 
valoare negativă; reducerile valorii juste a activelor planului ca urmare a 
cedărilor de întreprinderi reprezintă o creștere a datoriei nete privind 
beneficiul determinat și ar trebui să fie marcate cu o valoare pozitivă.

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
BusinessCombination 
sAndDisposalsReimburse 
mentRights

X duration, debit label Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat rezultată din combinări și cedări de 
întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
h

documentation Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, rezultată din combinările și cedările de 
întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; 
drepturile de rambursare legate de obligațiile privind beneficiul 
determinat, la valoarea justă]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
BusinessCombinationsDe 
ferredTaxLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de combinări de întreprinderi, datorii 
(creanțe) privind impozitul amânat

Practică comună: IAS 12.81

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor (creanțelor) privind impozitul amânat 
rezultată din combinări de întreprinderi. [Referințe: datoria (creanța) 
privind impozitul amânat]
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elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CashFlowsInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de fluxurile de trezorerie, datorie aferentă 
(activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 a

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din fluxurile de trezorerie. [Referințe: datorie aferentă 
(activ aferent) contractelor de asigurare]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de fluxurile de trezorerie, datorie 
aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CashFlowsInsuranceCon 
tractsLiabilityAssetAb 
stract

label Creștere (reducere) cauzată de fluxurile de trezorerie, datorie aferentă 
(activ aferent) contractelor de asigurare [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangeInDiscountRate 
ContingentLiabilitiesRe 
cognisedInBusinessCombi 
nation

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificarea ratei de actualizare, datorii 
contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi ca urmare a modificărilor ratei de 
actualizare. [Referințe: datorii contingente recunoscute într-o combinare 
de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangeInDiscountRateO 
therProvisions

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificarea ratei de actualizare, alte 
provizioane

Prezentarea informațiilor: IAS 37.84 e

documentation Creșterea (reducerea) altor provizioane rezultată în urma unei modificări 
a ratei de actualizare. [Referințe: alte provizioane]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangeInEquityOfSubsidi 
aries

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificarea capitalurilor proprii ale 
filialelor, capitaluri proprii

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii ale entității rezultată din 
modificarea capitalurilor proprii ale filialelor. [Referințe: filiale 
[member]]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangeInRiskAdjustment 
ForNonfinancialRiskThat 
DoesNotRelateToFutureOr 
PastServiceInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificarea ajustării de risc pentru riscul 
nefinanciar care nu este legată de serviciile viitoare sau trecute, datorie 
aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 b (ii)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din modificarea ajustării de risc pentru riscul 
nefinanciar care nu este legată de serviciile viitoare sau de serviciile 
trecute. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare; ajustarea de risc pentru riscul nefinanciar [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInDiscountRates 
RegulatoryDeferralAc 
countCreditBalances

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale ratelor de actualizare, 
soldurile creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate ca urmare a modificărilor ratelor de 
actualizare. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInDiscountRates 
RegulatoryDeferralAc 
countDebitBalances

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale ratelor de actualizare, 
soldurile debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate ca urmare a modificărilor ratelor de 
actualizare. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInEstimatesTha 
tAdjustContractualService 
MarginInsuranceContract 
sLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale estimărilor care ajustează 
marja serviciului contractual, datorie aferentă (activ aferent) contractelor 
de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din modificări ale estimărilor care ajustează marja 
serviciului contractual. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare; marja serviciului contractual [member]]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInEstimatesThat 
DoNotAdjustContractual 
ServiceMarginInsurance 
ContractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale estimărilor care nu 
ajustează marja serviciului contractual, datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 a (ii)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din modificări ale estimărilor care nu ajustează marja 
serviciului contractual. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare; marja serviciului contractual [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInFairValuesLiabili 
tiesArisingFromFinancin 
gActivities

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale valorilor juste, datorii care 
decurg din activitățile de finanțare

Prezentarea informațiilor: IAS 7.44B d

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor care decurg din activitățile de finanțare 
rezultată din modificări ale valorilor juste. [Referințe: datorii care decurg 
din activitățile de finanțare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInForeignEx 
changeRatesNetDefinedBe 
nefitLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a variației cursurilor de schimb valutar, datoria 
netă (activul net) privind beneficiul determinat

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
e

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din variația cursurilor de schimb valutar. [Referințe: 
datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

commentary-
Guidance

Creșterile valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat 
sau a datoriei nete privind beneficiul determinat ca urmare a variației 
cursurilor de schimb valutar ar trebui să fie marcate cu o valoare 
pozitivă; reducerile ar trebui să fie marcate cu o valoare negativă. 
Creșterile valorii juste a activelor planului ca urmare a variației cursurilor 
de schimb valutar reprezintă o reducere a datoriei nete privind beneficiul 
determinat (echivalentă cu o creștere a activului net privind beneficiul 
determinat) și ar trebui să fie marcate cu o valoare negativă. reducerile 
valorii juste a activelor planului reprezintă o creștere a datoriei nete 
privind beneficiul determinat și ar trebui să fie marcate cu o valoare 
pozitivă.
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInForeignEx 
changeRatesRegulatoryDe 
ferralAccountCreditBalan 
ces

X duration, credit label Creșterea (reducerea) cauzată de variația cursurilor de schimb valutar, 
soldurile creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate ca urmare a variației cursurilor de 
schimb valutar. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInForeignEx 
changeRatesRegulatoryDe 
ferralAccountDebitBalan 
ces

X duration, debit label Creșterea (reducerea) cauzată de variația cursurilor de schimb valutar, 
soldurile debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate ca urmare a variației cursurilor de 
schimb valutar. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInModelsOrRisk 
ParametersExposureToCre 
ditRiskOnLoanCommit 
mentsAndFinancialGuar 
anteeContracts

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale modelelor sau ale 
parametrilor de risc, expunerea la riscul de credit pentru angajamente de 
creditare și contracte de garanție financiară

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 7. 
IG20B

documentation Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamentele 
de creditare și contractele de garanție financiară ca urmare a 
modificărilor modelelor sau ale parametrilor de risc. [Referințe: 
expunerea la riscul de credit pentru angajamente de creditare și contracte 
de garanție financiară]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInModelsOrRisk 
ParametersFinancialAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale modelelor sau ale 
parametrilor de risc, active financiare

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 7. 
IG20B

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare rezultată din modificări ale 
modelelor sau ale parametrilor de risc. [Referințe: active financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInOwnershipInter 
estsInSubsidiariesThatDo 
NotResultInLossOfCon 
trol

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale participațiilor în capitalurile 
proprii deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului, 
capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d 
(iii)

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii prin modificări ale 
participațiilor în capitalurile proprii deținute în filiale care nu au drept 
rezultat pierderea controlului. [Referințe: filiale [member]]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesInOwnershipInter 
estsInSubsidiariesThatDo 
NotResultInLossOfContro 
lEquityAttributableToOw 
nersOfParent

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări ale participațiilor în capitalurile 
proprii deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului, 
capitaluri proprii care pot fi atribuite proprietarilor societății-mamă

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.18

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii care pot fi atribuite 
proprietarilor societății-mamă prin modificări ale participațiilor în 
capitalurile proprii deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea 
controlului. [Referințe: filiale [member]; capitaluri proprii care pot fi 
atribuite proprietarilor societății-mamă]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesThatRelateToCur 
rentServiceInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări care au legătură cu serviciul 
curent, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din modificări care au legătură cu serviciul curent. 
[Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de modificări care au legătură cu 
serviciul curent, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesThatRelateToCur 
rentServiceInsuranceCon 
tractsLiabilityAssetAb 
stract

label Creștere (reducere) cauzată de modificări care au legătură cu serviciul 
curent, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesThatRelateToFu 
tureServiceInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări care au legătură cu serviciile 
viitoare, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.103 b (iv), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 a

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din modificări care au legătură cu serviciile viitoare. 
[Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de modificări care au legătură cu 
serviciile viitoare, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesThatRelateToFu 
tureServiceInsuranceCon 
tractsLiabilityAssetAb 
stract

label Creștere (reducere) cauzată de modificări care au legătură cu serviciile 
viitoare, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare 
[abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ChangesThatRelateToPast 
ServiceInsuranceContract 
sLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificări care au legătură cu serviciile 
trecute, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.103 b (iii), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 c

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din modificări care au legătură cu serviciile trecute, și 
anume modificări ale fluxurilor de trezorerie de executare legate de 
cheltuielile cu daunele. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ConversionOfConvertible 
Instruments

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de conversia instrumentelor convertibile, 
capitaluri proprii

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din conversia 
instrumentelor convertibile.

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CumulativeCatchupAdjust 
mentsToRevenueArising 
FromChangeInEstimateOf 
TransactionPriceContrac 
tAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) prin ajustări de recuperare cumulative ale veniturilor 
rezultate din modificarea estimării prețului tranzacției, active din 
contracte

Exemplu: IFRS 15.118 b

documentation Creșterea (reducerea) activelor din contracte ca urmare a ajustărilor de 
recuperare cumulative ale veniturilor rezultate dintr-o modificare a unei 
estimări a prețului tranzacției. Prețul tranzacției reprezintă valoarea 
contraprestației la care o entitate se așteaptă să aibă dreptul în schimbul 
transferului bunurilor sau serviciilor promise către un client, 
neincluzând sumele colectate în numele unor terțe părți (de exemplu 
unele taxe de vânzare). [Referințe: creștere (reducere) prin ajustări de 
recuperare cumulative ale veniturilor, active din contracte]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CumulativeCatchupAdjust 
mentsToRevenueArising 
FromChangeInEstimateOf 
TransactionPriceContrac 
tLiabilities

X duration, credit label Creștere (reducere) prin ajustări de recuperare cumulative ale veniturilor 
rezultate din modificarea estimării prețului tranzacției, datorii din 
contracte

Exemplu: IFRS 15.118 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contracte ca urmare a ajustărilor de 
recuperare cumulative ale veniturilor rezultate dintr-o modificare a unei 
estimări a prețului tranzacției. Prețul tranzacției reprezintă valoarea 
contraprestației la care o entitate se așteaptă să aibă dreptul în schimbul 
transferului bunurilor sau serviciilor promise către un client, 
neincluzând sumele colectate în numele unor terțe părți (de exemplu 
unele taxe de vânzare). [Referințe: creștere (reducere) prin ajustări de 
recuperare cumulative ale veniturilor, datorii din contracte]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CumulativeCatchupAdjust 
mentsToRevenueArising 
FromChangeInMeasureOf 
ProgressContractAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) prin ajustări de recuperare cumulative ale veniturilor 
rezultate din modificarea evaluării progresului, active din contracte

Exemplu: IFRS 15.118 b

documentation Creșterea (reducerea) activelor din contracte ca urmare a ajustărilor de 
recuperare cumulative ale veniturilor rezultate dintr-o modificare a 
evaluării progresului. [Referințe: creștere (reducere) prin ajustări de 
recuperare cumulative ale veniturilor, active din contracte]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CumulativeCatchupAdjust 
mentsToRevenueArising 
FromChangeInMeasureOf 
ProgressContractLiabilities

X duration, credit label Creștere (reducere) prin ajustări de recuperare cumulative ale veniturilor 
rezultate din modificarea evaluării progresului, datorii din contracte

Exemplu: IFRS 15.118 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contracte ca urmare a ajustărilor de 
recuperare cumulative ale veniturilor rezultate dintr-o modificare a 
evaluării progresului. [Referințe: creștere (reducere) prin ajustări de 
recuperare cumulative ale veniturilor, datorii din contracte]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CumulativeCatchupAdjust 
mentsToRevenueArising 
FromContractModifica 
tionContractAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) prin ajustări de recuperare cumulative ale veniturilor 
rezultate din modificarea contractului, active din contracte

Exemplu: IFRS 15.118 b

documentation Creșterea (reducerea) activelor din contracte ca urmare a ajustărilor de 
recuperare cumulative ale veniturilor rezultate dintr-o modificare a 
contractului. Modificarea unui contract este o schimbare a domeniului 
de aplicare sau a prețului unui contract (sau a ambelor) care este aprobată 
de părțile contractului. [Referințe: creștere (reducere) prin ajustări de 
recuperare cumulative ale veniturilor, active din contracte]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CumulativeCatchupAdjust 
mentsToRevenueArising 
FromContractModifica 
tionContractLiabilities

X duration, credit label Creștere (reducere) prin ajustări de recuperare cumulative ale veniturilor 
rezultate din modificarea contractului, datorii din contracte

Exemplu: IFRS 15.118 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contracte ca urmare a ajustărilor de 
recuperare cumulative ale veniturilor rezultate dintr-o modificare a 
contractului. Modificarea unui contract este o schimbare a domeniului 
de aplicare sau a prețului unui contract (sau a ambelor) care este aprobată 
de părțile contractului. [Referințe: creștere (reducere) prin ajustări de 
recuperare cumulative ale veniturilor, datorii din contracte]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CumulativeCatchupAdjust 
mentsToRevenueContrac 
tAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) prin ajustări de recuperare cumulative ale veniturilor, 
active din contracte

Exemplu: IFRS 15.118 b

documentation Creșterea (reducerea) activelor din contracte ca urmare a ajustărilor de 
recuperare cumulative ale veniturilor. [Referințe: active din contracte; 
venituri din contractele cu clienții]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
CumulativeCatchupAdjust 
mentsToRevenueContrac 
tLiabilities

X duration, credit label Creștere (reducere) prin ajustări de recuperare cumulative ale veniturilor, 
datorii din contracte

Exemplu: IFRS 15.118 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contracte ca urmare a ajustărilor de 
recuperare cumulative ale veniturilor. [Referințe: datorii din contracte; 
venituri din contractele cu clienții]
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
DisposalOfSubsidiary

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de cedarea de filiale, capitaluri proprii Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din cedarea de filiale. 
[Referințe: filiale [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
EffectOfChangesInFor 
eignExchangeRatesLiabili 
tiesArisingFromFinancin 
gActivities

X duration, credit label Creșterea (reducerea) cauzată de efectele variației cursurilor de schimb 
valutar, datorii care decurg din activitățile de finanțare

Prezentarea informațiilor: IAS 7.44B c

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor care decurg din activitățile de finanțare 
rezultată din efectele variației cursurilor de schimb valutar. [Referințe: 
datorii care decurg din activitățile de finanțare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
EffectOfChangesInRiskOf 
NonperformanceByIssuer 
OfReinsuranceContract 
sHeldInsuranceContract 
sLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de efectul modificărilor riscului de 
neîndeplinire a obligațiilor de către emitentul contractelor de reasigurare 
deținute, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din efectul modificărilor riscului de neîndeplinire a 
obligațiilor de către emitentul contractelor de reasigurare deținute. 
[Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare; 
contracte de reasigurare deținute [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
EffectsOfContractsAcquire 
dInPeriodInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de efectele contractelor achiziționate în 
cursul perioadei, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.108 a

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din efectele contractelor achiziționate de la alte 
entități prin transferuri de contracte de asigurare sau prin combinări de 
întreprinderi în cursul perioadei. [Referințe: datorie aferentă (activ 
aferent) contractelor de asigurare]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
EffectsOfContractsInitial 
lyRecognisedInPeriodInsur 
anceContractsLiabilityAs 
set

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de efectele contractelor recunoscute inițial în 
cursul perioadei, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 a (iii), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din efectele contractelor recunoscute inițial în cursul 
perioadei. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
EffectsOfGroupsOfOner 
ousContractsInitiallyRe 
cognisedInPeriodInsuran 
ceContractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de efectele grupurilor de contracte oneroase 
recunoscute inițial în cursul perioadei, datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.108 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din efectele grupurilor de contracte oneroase 
recunoscute inițial în cursul perioadei. Un contract de asigurare este 
oneros la data recunoașterii inițiale dacă fluxurile de trezorerie de 
executare alocate contractului, eventualele fluxuri de trezorerie de 
achiziționare recunoscute anterior și eventualele fluxuri de trezorerie 
care decurg din contract la data recunoașterii inițiale reprezintă în total 
ieșiri nete. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ExerciseOfOptions

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de exercitarea opțiunilor, capitaluri proprii Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din exercitarea 
opțiunilor.

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ExerciseOfWarrantsEquity

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de exercitarea warrantelor, capitaluri proprii Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din exercitarea 
warrantelor.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/808 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ExperienceAdjustmentsIn 
suranceContractsLiabili 
tyAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de ajustările din experiență, datorie aferentă 
(activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 b (iii)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare care rezultă din ajustările din experiență, excluzând sumele 
legate de ajustarea de risc pentru riscul nefinanciar incluse la punctul  
104(b)(ii) din IFRS 17. Ajustarea din experiență este diferența dintre: (a) 
pentru încasările din prime (și orice alte fluxuri de trezorerie conexe, 
cum ar fi fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor și 
impozitele pe primele de asigurare) – estimarea la începutul perioadei a 
sumelor preconizate în cursul perioadei și fluxurile de trezorerie reale 
din cursul perioadei sau (b) pentru cheltuielile cu serviciul de asigurare 
(excluzând cheltuielile de achiziționare a asigurărilor) – estimarea la 
începutul perioadei a sumelor preconizate a fi suportate în cursul 
perioadei și sumele suportate efectiv în cursul perioadei. [Referințe: 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
FinancingCashFlowsLiabili 
tiesArisingFromFinancin 
gActivities

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de finanțarea fluxurilor de trezorerie, datorii 
care decurg din activitățile de finanțare

Prezentarea informațiilor: IAS 7.44B a

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor care decurg din activitățile de finanțare 
rezultată din finanțarea fluxurilor de trezorerie. [Referințe: fluxurile de 
trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare; datorii care 
decurg din activitățile de finanțare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ForeignExchangeAndO 
therMovementsExposure 
ToCreditRiskOnLoanCom 
mitmentsAndFinancial 
GuaranteeContracts

X duration, credit label Creșterea (reducerea) determinată de variația cursurilor de schimb 
valutar și alte variații, expunerea la riscul de credit pentru angajamente 
de creditare și contracte de garanție financiară

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 7. 
IG20B

documentation Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamentele 
de creditare și contractele de garanție financiară ca urmare a variației 
cursurilor de schimb valutar și a altor variații. [Referințe: expunerea la 
riscul de credit pentru angajamente de creditare și contracte de garanție 
financiară]

totalLabel Total creștere (reducere) determinată de variația cursurilor de schimb 
valutar și alte variații, expunere la riscul de credit pentru angajamente de 
creditare și contracte de garanție financiară
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ForeignExchangeAndO 
therMovementsExposure 
ToCreditRiskOnLoanCom 
mitmentsAndFinancial 
GuaranteeContractsAb 
stract

label Creșterea (reducerea) determinată de variația cursurilor de schimb 
valutar și alte variații, expunerea la riscul de credit pentru angajamente 
de creditare și contracte de garanție financiară [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ForeignExchangeAndO 
therMovementsFinancia 
lAssets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) determinată de variația cursurilor de schimb 
valutar și alte variații, active financiare

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 7. 
IG20B

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare rezultată din variația cursurilor 
de schimb valutar și alte variații. [Referințe: active financiare]

totalLabel Total creștere (reducere) determinată de variația cursurilor de schimb 
valutar și alte variații, active financiare

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ForeignExchangeAndO 
therMovementsFinancia 
lAssetsAbstract

label Creșterea (reducerea) determinată de variația cursurilor de schimb 
valutar și alte variații, active financiare [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ForeignExchangeExposure 
ToCreditRiskOnLoanCom 
mitmentsAndFinancial 
GuaranteeContracts

X duration, credit label Creșterea (reducerea) determinată de variația cursurilor de schimb 
valutar, expunerea la riscul de credit pentru angajamente de creditare și 
contracte de garanție financiară

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 7. 
IG20B

documentation Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamentele 
de creditare și contractele de garanție financiară ca urmare a variației 
cursurilor de schimb valutar. [Referințe: expunerea la riscul de credit 
pentru angajamente de creditare și contracte de garanție financiară]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ForeignExchangeFinancia 
lAssets

X duration, debit label Creșterea (reducerea) determinată de variația cursurilor de schimb 
valutar, active financiare

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 7. 
IG20B

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare rezultată din variația cursurilor 
de schimb valutar. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
GainsLossesInPeriodReser 
veOfGainsAndLossesOnFi 
nancialAssetsMeasuredAt 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncomeRe 
latedToInsuranceContract 
sToWhichPara 
graphsC18bC19bC24 
bAndC24cOfIFRS17Have 
BeenApplied

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de câștiguri (pierderi) în cursul perioadei, 
rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global legată de 
contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele C18(b), C19(b),  
C24(b) și C24(c) din IFRS 17

Exemplu: intră în vigoare la 1.1.2023
IFRS 17.116

documentation Creșterea (reducerea) rezervei din câștigurile și pierderile aferente 
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global legată de contractele de asigurare pentru care s-au 
aplicat punctele C18(b), C19(b), C24(b) și C24(c) din IFRS 17 care 
rezultă din câștigurile (pierderile) în cursul perioadei. [Referințe: rezerva 
din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global legată de 
contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele C18(b), C19(b),  
C24(b) și C24(c) din IFRS 17]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
IncurredClaimsAndOther 
IncurredInsuranceServi 
ceExpensesInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de cheltuielile cu daunele și alte cheltuieli cu 
serviciul de asigurare suportate, datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.103 b (i)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din cheltuielile cu daunele și alte cheltuieli cu serviciul 
de asigurare suportate. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
IncurredClaimsPaidAndO 
therInsuranceServiceEx 
pensesPaidForInsurance 
ContractsIssuedExcludin 
gInsuranceAcquisition 
CashFlowsInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de cheltuielile cu daunele plătite și alte 
cheltuieli cu serviciul de asigurare plătite pentru contractele de asigurare 
emise, excluzând fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 a (iii)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din cheltuielile cu daunele plătite și alte cheltuieli cu 
serviciul de asigurare plătite pentru contractele de asigurare emise, 
excluzând fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor. 
[Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare; 
creștere (reducere) cauzată de fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor, datorie aferentă (activ aferent) contractelor 
de asigurare]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
IncurredClaimsRecovere 
dAndOtherInsuranceServi 
ceExpensesRecoveredUn 
derReinsuranceContract 
sHeldInsuranceContract 
sLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de cheltuielile cu daunele recuperate și alte 
cheltuieli cu serviciul de asigurare recuperate în cadrul contractelor de 
reasigurare deținute, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 a (iii)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din cheltuielile cu daunele recuperate și alte cheltuieli 
cu serviciul de asigurare recuperate în cadrul contractelor de reasigurare 
deținute. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare; contracte de reasigurare deținute [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceAcquisitionCash 
FlowsInsuranceContract 
sLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de fluxurile de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor, datorie aferentă (activ aferent) contractelor 
de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 a (ii)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor. Fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor 
sunt fluxurile de trezorerie care decurg din costurile de vânzare, 
subscriere și inițiere a unui grup de contracte de asigurare (emise sau 
preconizate a fi emise) care pot fi atribuite în mod direct portofoliului de 
contracte de asigurare din care face parte grupul respectiv. Aceste fluxuri 
de trezorerie includ fluxurile de trezorerie care nu pot fi atribuite în mod 
direct unor contracte individuale sau unor grupuri de contracte de 
asigurare din portofoliu. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceFinanceInco 
meOrExpensesInsurance 
ContractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de veniturile sau cheltuielile financiare legate 
de asigurări, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 c

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din veniturile sau cheltuielile financiare legate de 
asigurări. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare; venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceRevenueInsuran 
ceContractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de veniturile din asigurări, datorie aferentă 
(activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.103 a

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din veniturile din asigurări. [Referințe: datorie 
aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare; venituri din asigurări]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de veniturile din asigurări, datorie 
aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceRevenueInsuran 
ceContractsLiabilityAsse 
tAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de veniturile din asigurări, datorie aferentă 
(activ aferent) contractelor de asigurare [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceRevenueNotRela 
tedToContractsThatExiste 
dAtTransitionDateTo 
WhichModifiedRetrospec 
tiveApproachOrFairVa 
lueApproachHasBeenAp 
pliedInsuranceContract 
sLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de veniturile din asigurări care nu sunt legate 
de contractele existente la data tranziției pentru care s-a aplicat 
abordarea retrospectivă modificată sau abordarea bazată pe valoarea 
justă, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.114 c

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din veniturile din asigurări care nu sunt legate de 
contractele existente la data tranziției pentru care s-a aplicat abordarea 
retrospectivă modificată (astfel cum este descrisă la punctele C6-C19A 
din IFRS 17) sau abordarea bazată pe valoarea justă (astfel cum este 
descrisă la punctele C20-C24B din IFRS 17). [Referințe: datorie aferentă 
(activ aferent) contractelor de asigurare; venituri din asigurări]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceRevenueRelated 
ToContractsThatExistedAt 
TransitionDateToWhich 
FairValueApproachHasBee 
nAppliedInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de veniturile din asigurări care sunt legate de 
contractele existente la data tranziției pentru care s-a aplicat abordarea 
bazată pe valoarea justă, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.114 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din veniturile din asigurări legate de contractele 
existente la data tranziției pentru care s-a aplicat abordarea bazată pe 
valoarea justă (astfel cum este descrisă la punctele C20-C24B din IFRS 
17). [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare; 
venituri din asigurări]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceRevenueRelated 
ToContractsThatExistedAt 
TransitionDateToWhich 
ModifiedRetrospectiveAp 
proachHasBeenAppliedIn 
suranceContractsLiabili 
tyAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de veniturile din asigurări care sunt legate de 
contractele existente la data tranziției pentru care s-a aplicat abordarea 
retrospectivă modificată, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.114 a

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din veniturile din asigurări legate de contractele 
existente la data tranziției pentru care s-a aplicat abordarea retrospectivă 
modificată (astfel cum este descrisă la punctele C6-C19A din IFRS 17). 
[Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare; 
venituri din asigurări]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceServiceExpense 
sInsuranceContractsLiabili 
tyAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de cheltuielile cu serviciul de asigurare, 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.103 b

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din cheltuielile cu serviciul de asigurare. [Referințe: 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de cheltuielile cu serviciul de asigurare, 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceServiceExpense 
sInsuranceContractsLiabili 
tyAssetAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de cheltuielile cu serviciul de asigurare, 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceServiceResultFor 
ReconciliationByCompo 
nentsInsuranceContract 
sLiabilityAssetAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de rezultatul serviciului de asigurare pentru 
reconcilierea în funcție de componente, datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare [abstract]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceServiceResultFor 
ReconciliationByRemai 
ningCoverageAndIncurred 
ClaimsInsuranceContract 
sLiabilityAssetAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de rezultatul serviciului de asigurare pentru 
reconcilierea în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu daunele, 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InsuranceServiceResultIn 
suranceContractsLiabili 
tyAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de rezultatul serviciului de asigurare, datorie 
aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.103, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare cauzată de rezultatul serviciului de asigurare. [Referințe: 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare; rezultatul 
serviciului de asigurare]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de rezultatul serviciului de asigurare, 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
InvestmentComponentsEx 
cludedFromInsuranceReve 
nueAndInsuranceServi 
ceExpensesInsuranceCon 
tractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de componentele de investiții excluse din 
veniturile din asigurări și din cheltuielile cu serviciul de asigurare, datorie 
aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.103 c

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din componentele de investiții excluse din veniturile 
din asigurări și din cheltuielile cu serviciul de asigurare (combinate cu 
rambursări de prime, cu excepția cazului în care primele sunt prezentate 
ca parte a fluxurilor de trezorerie în perioada descrisă la punctul  
105(a)(i) din IFRS 17). [Referințe: descrierea abordării utilizate pentru 
determinarea componentelor de investiții; datorie aferentă (activ aferent) 
contractelor de asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
LossOfControlOfSubsidiar 
yDeferredTaxLiabilityAs 
set

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de pierderea controlului asupra unei filiale, 
datorii (creanțe) privind impozitul amânat

Practică comună: IAS 12.81

documentation Reducerea datoriilor (creanțelor) privind impozitul amânat ca urmare a 
pierderii controlului asupra unei filiale. [Referințe: datoria (creanța) 
privind impozitul amânat]
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ModificationOfContrac 
tualCashFlowsExposureTo 
CreditRiskOnLoanCom 
mitmentsAndFinancial 
GuaranteeContracts

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de modificarea fluxurilor de trezorerie 
contractuale, expunerea la riscul de credit pentru angajamente de 
creditare și contracte de garanție financiară

Exemplu: IFRS 7.35I b

documentation Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamentele 
de creditare și contractele de garanție financiară ca urmare a modificării 
fluxurilor de trezorerie contractuale. [Referințe: expunerea la riscul de 
credit pentru angajamente de creditare și contracte de garanție 
financiară]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ModificationOfContrac 
tualCashFlowsFinancialAs 
sets

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de modificarea fluxurilor de trezorerie 
contractuale, active financiare

Exemplu: IFRS 7.35I b

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare rezultată din modificarea 
fluxurilor de trezorerie contractuale. [Referințe: active financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferencesAl 
lowanceAccountForCredi 
tLossesOfFinancialAssets

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, contul de 
ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.16

documentation Creșterea (reducerea) unui cont de ajustare pentru pierderi din credit 
aferente activelor financiare rezultată din diferențele de curs valutar nete 
provenite din conversia situațiilor financiare din moneda funcțională 
într-o monedă de prezentare diferită, inclusiv din conversia unei 
operațiuni din străinătate în moneda de prezentare a entității raportoare. 
[Referințe: contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor 
financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferences 
BiologicalAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, active 
biologice

Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 f

documentation Creșterea (reducerea) activelor biologice cauzată de diferențele de curs 
valutar nete provenite din conversia situațiilor financiare din moneda 
funcțională într-o monedă de prezentare diferită, inclusiv din conversia 
unei operațiuni din străinătate în moneda de prezentare a entității 
raportoare. [Referințe: active biologice]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferences 
DeferredAcquisitionCost 
sArisingFromInsurance 
Contracts

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, costuri de 
achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea (reducerea) costurilor de achiziție amânate din contracte de 
asigurare rezultată din diferențele de curs valutar nete provenite din 
conversia situațiilor financiare din moneda funcțională într-o monedă de 
prezentare diferită, inclusiv din conversia unei operațiuni din străinătate 
în moneda de prezentare a entității raportoare. [Referințe: costuri de 
achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferences 
DeferredTaxLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, datorii 
(creanțe) privind impozitul amânat

Practică comună: IAS 12.81

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor (creanțelor) privind impozitul amânat 
rezultată din diferențele de curs valutar nete provenite din conversia 
situațiilor financiare din moneda funcțională într-o monedă de 
prezentare diferită, inclusiv din conversia unei operațiuni din străinătate 
în moneda de prezentare a entității raportoare. [Referințe: datoria 
(creanța) privind impozitul amânat]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferences 
Goodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, fondul 
comercial

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d (vi)

documentation Creșterea (reducerea) fondului comercial cauzată de diferențele de curs 
valutar nete provenite din conversia situațiilor financiare din moneda 
funcțională într-o monedă de prezentare diferită, inclusiv din conversia 
unei operațiuni din străinătate în moneda de prezentare a entității 
raportoare. [Referințe: fond comercial]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/817  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferencesIn 
tangibleAssetsAndGood 
will

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, 
imobilizări necorporale și fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e (vii)

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale și a fondului comercial 
rezultată din diferențele de curs valutar nete provenite din conversia 
situațiilor financiare din moneda funcțională într-o monedă de 
prezentare diferită, inclusiv din conversia unei operațiuni din străinătate 
în moneda de prezentare a entității raportoare. [Referințe: imobilizări 
necorporale și fond comercial]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferencesIn 
tangibleAssetsOtherThan 
Goodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (vii)

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial, cauzată de diferențele de curs valutar nete provenite din 
conversia situațiilor financiare din moneda funcțională într-o monedă de 
prezentare diferită, inclusiv din conversia unei operațiuni din străinătate 
în moneda de prezentare a entității raportoare. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferencesIn 
vestmentProperty

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, investiții 
imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 e, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(vi)

documentation Creșterea (reducerea) investițiilor imobiliare cauzată de diferențele de 
curs valutar nete provenite din conversia situațiilor financiare din 
moneda funcțională într-o monedă de prezentare diferită, inclusiv din 
conversia unei operațiuni din străinătate în moneda de prezentare a 
entității raportoare. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifference 
sLiabilitiesUnderInsurance 
ContractsAndReinsurance 
ContractsIssued

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, datorii din 
contractele de asigurare și de reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG37 f

documentation Modificarea datoriilor de asigurare ca urmare a diferențelor nete de curs 
valutar provenite din conversia situațiilor financiare într-o monedă de 
prezentare diferită și din conversia unei operațiuni din străinătate în 
moneda de prezentare. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și 
de reasigurare emise]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferencesO 
therProvisions

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, alte 
provizioane

Practică comună: IAS 37.84

documentation Creșterea (reducerea) altor provizioane rezultată din efectele variațiilor 
cursului de schimb valutar asupra provizioanelor evaluate într-o monedă 
diferită de moneda de prezentare a entității. [Referințe: alte provizioane]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifference 
sPropertyPlantAndEquip 
ment

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, 
imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(viii)

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale cauzată de diferențele de 
curs valutar nete provenite din conversia situațiilor financiare din 
moneda funcțională într-o monedă de prezentare diferită, inclusiv din 
conversia unei operațiuni din străinătate în moneda de prezentare a 
entității raportoare. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferences 
ReimbursementRightsAt 
FairValue

X duration, debit label Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, ca urmare a diferențelor de curs valutar 
nete.

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
e

documentation Creșterea (reducerea) valorii juste a drepturilor de rambursare legate de 
obligațiile privind beneficiul determinat, rezultată din efectele variațiilor 
cursului de schimb valutar asupra planurilor evaluate într-o monedă 
diferită de moneda de prezentare a entității. [Referințe: la valoarea justă 
[member]; drepturile de rambursare legate de obligațiile privind 
beneficiul determinat, la valoarea justă]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NetExchangeDifferences 
ReinsuranceAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de diferențele de curs valutar nete, active de 
reasigurare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea (reducerea) activelor de reasigurare rezultată din diferențele de 
curs valutar nete provenite din conversia situațiilor financiare din 
moneda funcțională într-o monedă de prezentare diferită, inclusiv din 
conversia unei operațiuni din străinătate în moneda de prezentare a 
entității raportoare. [Referințe: active de reasigurare]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
NewTransactionsAggrega 
teDifferenceBetweenFairVa 
lueAtInitialRecognitionAn 
dAmountDeterminedU 
singValuationTechni 
queYetToBeRecognised

X duration label Creștere (reducere) cauzată de tranzacții noi, diferența agregată dintre 
valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost 
încă recunoscută în profit sau pierdere

Exemplu: IFRS 7.28 b, exemplu: IFRS 7. 
IG14

documentation Creșterea (reducerea) diferenței agregate dintre valoarea justă la 
recunoașterea inițială și prețul tranzacției pentru instrumentele 
financiare care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere rezultată 
din tranzacții noi. [Referințe: diferența agregată dintre valoarea justă la 
recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută 
în profit sau pierdere; instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ObtainingOrLosingContro 
lOfSubsidiariesOrOtherBu 
sinessesLiabilitiesArising 
FromFinancingActivities

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de obținerea sau pierderea controlului asupra 
filialelor sau a altor întreprinderi, datorii care decurg din activitățile de 
finanțare

Prezentarea informațiilor: IAS 7.44B b

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor care decurg din activitățile de finanțare 
rezultată din obținerea sau pierderea controlului asupra filialelor sau a 
altor întreprinderi. [Referințe: datorii care decurg din activitățile de 
finanțare; filiale [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesAllowan 
ceAccountForCreditLosse 
sOfFinancialAssets

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, contul de ajustare pentru 
pierderi din credit aferente activelor financiare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.16

documentation Creșterea (reducerea) contului de ajustare pentru pierderi din credit 
aferente activelor financiare rezultată din modificări pe care entitatea nu 
le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: contul de 
ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesDeferredAc 
quisitionCostsArisingFro 
mInsuranceContracts

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, costuri de achiziție 
amânate provenite din contracte de asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG39 e

documentation Creșterea (reducerea) costurilor de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare rezultată din modificări pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: costuri de 
achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesIntangible 
AssetsAndGoodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, imobilizări necorporale și 
fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e (viii)

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale și a fondului comercial 
rezultată din modificări pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 
situație sau notă. [Referințe: imobilizări necorporale și fond comercial]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesIntangible 
AssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (viii)

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial, rezultată din modificări pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesInvestment 
Property

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, investiții imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 g, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(viii)

documentation Creșterea (reducerea) investițiilor imobiliare rezultată din modificări pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. 
[Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesLiabilitiesAr 
isingFromFinancingActiv 
ities

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, datorii care decurg din 
activitățile de finanțare

Prezentarea informațiilor: IAS 7.44B e

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor care decurg din activitățile de finanțare 
rezultată din modificări pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 
situație sau notă. [Referințe: datorii care decurg din activitățile de 
finanțare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesLiabilitie 
sUnderInsuranceContract 
sAndReinsuranceContract 
sIssued

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, datorii din contractele de 
asigurare și de reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG37

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise rezultată din modificări pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: datorii din contractele de 
asigurare și de reasigurare emise]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesNetDefined 
BenefitLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultate din alte modificări

Practică comună: IAS 19.141

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din modificări pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: datoria netă (activul net) 
privind beneficiul determinat]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesProperty 
PlantAndEquipment

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(ix)

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale rezultată din modificări pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesRegulatory 
DeferralAccountCreditBa 
lances

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, solduri creditoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate rezultată din modificări pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de alte modificări, solduri creditoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesRegulatory 
DeferralAccountCreditBa 
lancesAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, solduri creditoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesRegulatory 
DeferralAccountDebitBa 
lances

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, solduri debitoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate rezultată din modificări pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de alte modificări, solduri debitoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesRegulatory 
DeferralAccountDebitBa 
lancesAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, solduri debitoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherChangesReinsuran 
ceAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, active de reasigurare Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea (reducerea) activelor de reasigurare rezultată din modificări pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. 
[Referințe: active de reasigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherContributionsBy 
Owners

X duration, credit label Creștere cauzată de alte contribuții din partea proprietarilor, capitaluri 
proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d 
(iii)

documentation Creșterea capitalurilor proprii rezultată din alte contribuții din partea 
proprietarilor pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație 
sau notă.

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherDistributionsToOwn 
ers

(X) duration, debit label Reducere cauzată de alte distribuiri către proprietari, capitaluri proprii Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d 
(iii)

documentation Reducerea capitalurilor proprii rezultată din distribuirile către 
proprietari pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă.

negatedLabel Reducere cauzată de alte distribuiri către proprietari, capitaluri proprii

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherMovementsExposur 
eToCreditRiskOnLoan 
CommitmentsAndFinan 
cialGuaranteeContracts

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de alte variații, expunerea la riscul de credit 
pentru angajamente de creditare și contracte de garanție financiară

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamentele 
de creditare și contractele de garanție financiară ca urmare a altor 
variații. [Referințe: expunerea la riscul de credit pentru angajamente de 
creditare și contracte de garanție financiară]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
OtherMovementsFinancia 
lAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte variații, active financiare Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare rezultată din alte variații. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
PremiumsPaidForReinsur 
anceContractsHeldInsuran 
ceContractsLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de primele plătite pentru contractele de 
reasigurare deținute, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din primele plătite pentru contractele de reasigurare 
deținute. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare; contracte de reasigurare deținute [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
PremiumsReceivedForIn 
suranceContractsIssuedIn 
suranceContractsLiabili 
tyAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de primele primite pentru contractele de 
asigurare emise, datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 a (i)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare rezultată din primele primite pentru contractele de asigurare 
emise. [Referințe: datorie aferentă (activ aferent) contractelor de 
asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ReclassificationAdjust 
mentsInPeriodReserveOf 
GainsAndLossesOnFinan 
cialAssetsMeasuredAtFair 
ValueThroughOtherCom 
prehensiveIncomeRelated 
ToInsuranceContractsTo 
WhichPara 
graphsC18bC19bC24 
bAndC24cOfIFRS17Have 
BeenApplied

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de ajustările din reclasificare în cursul 
perioadei, rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor 
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global legată de contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele  
C18(b), C19(b), C24(b) și C24(c) din IFRS 17

Exemplu: intră în vigoare la 1.1.2023
IFRS 17.116

documentation Creșterea (reducerea) rezervei din câștigurile și pierderile aferente 
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global legată de contractele de asigurare pentru care s-au 
aplicat punctele C18(b), C19(b), C24(b) și C24(c) din IFRS 17 care 
rezultă din ajustările din reclasificare în cursul perioadei. [Referințe: 
rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global legată de 
contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele C18(b), C19(b),  
C24(b) și C24(c) din IFRS 17]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
RecognitionOfContractual 
ServiceMarginInProfitOr 
LossToReflectTransferOf 
ServicesInsuranceContract 
sLiabilityAsset

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de recunoașterea marjei serviciului 
contractual în profit sau pierdere pentru a reflecta transferul de servicii, 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.104 b (i)

documentation Creșterea (reducerea) datoriei aferente (activului aferent) contractelor de 
asigurare care rezultă din recunoașterea marjei serviciului contractual în 
profit sau pierdere pentru a reflecta transferul de servicii. [Referințe: 
datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare; marja 
serviciului contractual [member]]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
ShadowAccountingDefer 
redAcquisitionCostsAri 
singFromInsuranceCon 
tracts

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de contabilitatea colaterală, costuri de 
achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Creșterea (reducerea) costurilor de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare rezultată din contabilitatea colaterală. 
Contabilitatea colaterală este o practică cu următoarele două 
caracteristici: (a) un câștig sau o pierdere recunoscut(ă), dar nerealizat(ă) 
aferent(ă) unui activ afectează evaluarea datoriei de asigurare în același 
mod ca un câștig sau o pierdere realizat(ă) și (b) în cazul în care 
câștigurile sau pierderile nerealizate aferente unui activ sunt recunoscute 
direct în capitalurile proprii, modificarea rezultată a valorii contabile a 
datoriei de asigurare este, de asemenea, recunoscută în capitalurile 
proprii. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte 
de asigurare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
SharebasedPaymentTran 
sactions

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni, 
capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d 
(iii)

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din tranzacțiile cu 
plata pe bază de acțiuni. [Referințe: capitaluri proprii]

ifrs-full IncreaseDecrease 
ThroughTimeValueOfMo 
neyAdjustmentOtherProvi 
sions

X duration, credit label Creștere prin ajustări datorate trecerii timpului, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.84 e

documentation Creșterea altor provizioane prin ajustări datorate trecerii timpului. 
[Referințe: alte provizioane]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransactionsWithOwners

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de tranzacții cu proprietarii, capitaluri 
proprii

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din tranzacții cu 
proprietarii.
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransferBetweenRevalua 
tionReserveAndRetaine 
dEarnings

X duration, credit label Creștere (reducere) prin transfer între surplusul din reevaluare și 
rezultatul reportat, capitaluri proprii

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din transferuri între 
un surplusul din reevaluare și rezultatul reportat. [Referințe: rezultatul 
reportat; surplus din reevaluare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChan 
gesBiologicalAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, active biologice Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 g

documentation Creșterea (reducerea) activelor biologice rezultată din modificări pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
active biologice]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChange 
sEquity

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, capitaluri proprii Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din modificări pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. 
[Referințe: capitaluri proprii]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChan 
gesGoodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de alte modificări, fond comercial Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d (vii)

documentation Creșterea (reducerea) fondului comercial rezultată din modificări pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
fond comercial]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChange 
sIntangibleAssetsAnd 
Goodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, imobilizări 
necorporale și fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale și a fondului comercial 
rezultată din transferuri și modificări pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: imobilizări necorporale și 
fond comercial]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, 
imobilizări necorporale și fond comercial

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChange 
sIntangibleAssetsAnd 
GoodwillAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, imobilizări 
necorporale și fond comercial [abstract]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChange 
sIntangibleAssetsOther 
ThanGoodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial

Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial, rezultată din transferuri și modificări pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChange 
sIntangibleAssetsOther 
ThanGoodwillAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial [abstract]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChange 
sOtherProvisions

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, alte 
provizioane

Practică comună: IAS 37.84

documentation Creșterea (reducerea) altor provizioane rezultată din transferuri și 
modificări pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă. [Referințe: alte provizioane]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChange 
sPropertyPlantAndEquip 
ment

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, imobilizări 
corporale

Practică comună: IAS 16.73 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale rezultată din transferuri și 
modificări pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă. [Referințe: imobilizări corporale]

totalLabel Total creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, 
imobilizări corporale

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersAndOtherChange 
sPropertyPlantAndEquip 
mentAbstract

label Creștere (reducere) cauzată de transferuri și alte modificări, imobilizări 
corporale [abstract]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersExposureToCredi 
tRiskOnLoanCommitment 
sAndFinancialGuarantee 
Contracts

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri, expunerea la riscul de credit 
pentru angajamente de creditare și contracte de garanție financiară

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I d, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Creșterea (reducerea) expunerii la riscul de credit pentru angajamentele 
de creditare și contractele de garanție financiară ca urmare a 
transferurilor. [Referințe: expunerea la riscul de credit pentru 
angajamente de creditare și contracte de garanție financiară]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersFinancialAssets

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri, active financiare Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I d, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Creșterea (reducerea) activelor financiare rezultată din transferuri. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersFromConstructio 
nInProgressPropertyPlan 
tAndEquipment

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri de la construcții în curs, 
imobilizări corporale

Practică comună: IAS 16.73 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale ca urmare a transferurilor 
de la construcții în curs. [Referințe: imobilizări corporale; construcție în 
curs]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersFromToInvest 
mentPropertyProperty 
PlantAndEquipment

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri de la (către) investiții 
imobiliare, imobilizări corporale

Practică comună: IAS 16.73 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale ca urmare a transferurilor 
de la (către) investiții imobiliare. [Referințe: imobilizări corporale; 
investiții imobiliare]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersIntangibleAsset 
sAndGoodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri, imobilizări necorporale și 
fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale și a fondului comercial 
ca urmare a transferurilor. [Referințe: imobilizări necorporale și fond 
comercial]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersIntangibleAsset 
sOtherThanGoodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri, imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial

Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial, ca urmare a transferurilor. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersLiabilitiesUnder 
InsuranceContractsAn 
dReinsuranceContractsIs 
sued

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri, datorii din contractele de 
asigurare și de reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG37 e

documentation Creșterea (reducerea) datoriilor din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise rezultată din achizițiile de la, sau transferurile către, alți 
asigurători. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersPropertyPlantAn 
dEquipment

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri, imobilizări corporale Practică comună: IAS 16.73 e

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale ca urmare a transferurilor. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersToDisposal 
GroupsRegulatoryDeferra 
lAccountCreditBalances

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri către grupuri destinate cedării, 
solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii), exemplu: 
IFRS 14.IE5

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate ca urmare a transferurilor către 
grupuri destinate cedării. [Referințe: grupuri destinate cedării clasificate 
drept deținute în vederea vânzării [member]; solduri creditoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransfersToDisposal 
GroupsRegulatoryDeferra 
lAccountDebitBalances

X duration, debit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri către grupuri destinate cedării, 
solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii), exemplu: 
IFRS 14.IE5

documentation Creșterea (reducerea) soldurilor debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate ca urmare a transferurilor către 
grupuri destinate cedării. [Referințe: grupuri destinate cedării clasificate 
drept deținute în vederea vânzării [member]; solduri debitoare ale 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate]
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ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TransferToStatutoryRe 
serve

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de transferuri către rezerva statutară, 
capitaluri proprii

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din transferuri către 
o rezervă statutară. [Referințe: rezervă statutară]

ifrs-full IncreaseDecreaseThrough 
TreasuryShareTransac 
tions

X duration, credit label Creștere (reducere) cauzată de tranzacții cu acțiuni de trezorerie, 
capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d

documentation Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii rezultată din tranzacții cu 
acțiuni de trezorerie. [Referințe: capitaluri proprii; acțiuni de trezorerie]

ifrs-full IncreaseDecreaseToProfi 
tLossToReflectDilutiveEf 
fectResultingFromAssu 
medConversionOfPotentia 
lOrdinaryShares

X duration, credit label Creșterea (reducerea) profitului (pierderii) pentru a reflecta efectul de 
diluare care rezultă din conversia presupusă a acțiunilor ordinare 
potențiale

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation Creșterea (reducerea) profitului (pierderii) pentru a reflecta efectul de 
diluare care rezultă din conversia presupusă a tuturor acțiunilor ordinare 
potențiale.

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsAssets

X duration, debit label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a activelor ca urmare a modificării mai 
multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil.

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration, credit label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil.
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ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsLiabilities

X duration, credit label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a datoriilor ca urmare a modificării mai 
multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil.

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomeAf 
terTaxAssets

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, după 
impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a activelor, recunoscut în alte elemente 
ale rezultatului global după impozitare, ca urmare a modificării mai 
multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit 
(cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomeAf 
terTaxEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, după 
impozitare, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității, recunoscut în alte elemente ale rezultatului global 
după impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomeAf 
terTaxLiabilities

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, după 
impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a datoriilor, recunoscut în alte elemente 
ale rezultatului global după impozitare, ca urmare a modificării mai 
multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit 
(cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomeBe 
foreTaxAssets

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, înainte de 
impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a activelor, recunoscut în alte elemente 
ale rezultatului global înainte de impozitare, ca urmare a modificării mai 
multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit 
(cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomeBe 
foreTaxEntitysOwnEqui 
tyInstruments

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, înainte de 
impozitare, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității, recunoscut în alte elemente ale rezultatului global 
înainte de impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomeBe 
foreTaxLiabilities

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, înainte de 
impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a datoriilor, recunoscut în alte elemente 
ale rezultatului global înainte de impozitare, ca urmare a modificării mai 
multor date de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză 
alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit 
(cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInProfitOr 
LossAfterTaxAssets

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, după impozitare, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a activelor, recunoscut în profit sau 
pierdere după impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de 
intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în 
mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInProfitOr 
LossAfterTaxEntitysOwnE 
quityInstruments

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, după impozitare, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității, recunoscut în profit sau pierdere după impozitare, ca 
urmare a modificării mai multor date de intrare neobservabile pentru a 
reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod rezonabil. [Referințe: 
venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInProfitOr 
LossAfterTaxLiabilities

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, după impozitare, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a datoriilor, recunoscut în profit sau 
pierdere după impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de 
intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în 
mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInProfitOr 
LossBeforeTaxAssets

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, înainte de impozitare, 
active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a activelor, recunoscut în profit sau 
pierdere înainte de impozitare, ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu 
impozitul)]

ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInProfitOr 
LossBeforeTaxEntitysOw 
nEquityInstruments

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, înainte de impozitare, 
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității, recunoscut în profit sau pierdere înainte de 
impozitare, ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu impozitul)]
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ifrs-full IncreaseInFairValueMeasur 
ementDueToChangeInMul 
tipleUnobservableInput 
sToReflectReasonablyPos 
sibleAlternativeAssump 
tionsRecognisedInProfitOr 
LossBeforeTaxLiabilities

X duration label Creșterea valorii juste ca urmare a modificării mai multor date de intrare 
neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă în mod 
rezonabil, recunoscută în profit sau pierdere, înainte de impozitare, 
datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Cuantumul creșterii valorii juste a datoriilor, recunoscut în profit sau 
pierdere înainte de impozitare, ca urmare a modificării mai multor date 
de intrare neobservabile pentru a reflecta o ipoteză alternativă posibilă 
în mod rezonabil. [Referințe: venituri din impozit (cheltuieli cu 
impozitul)]

ifrs-full IncreaseThroughAdjust 
mentsArisingFromPassa 
geOfTimeContingentLiabi 
litiesRecognisedInBusiness 
Combination

X duration, credit label Creștere prin ajustări datorate trecerii timpului, datorii contingente 
recunoscute într-o combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation Creșterea datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi prin ajustări datorate trecerii timpului. [Referințe: datorii 
contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi; combinări 
de întreprinderi [member]]

ifrs-full IncreaseThroughBusiness 
CombinationsContractAs 
sets

X duration, debit label Creștere prin combinări de întreprinderi, active din contracte Exemplu: IFRS 15.118 a

documentation Creșterea activelor din contracte rezultată din combinări de 
întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active 
din contracte]

ifrs-full IncreaseThroughBusiness 
CombinationsContractLi 
abilities

X duration, credit label Creștere prin combinări de întreprinderi, datorii din contracte Exemplu: IFRS 15.118 a

documentation Creșterea datoriilor din contracte rezultată din combinări de 
întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; datorii 
din contracte]

ifrs-full IncreaseThroughItemsAc 
quiredInBusinessCombina 
tionRegulatoryDeferralAc 
countDebitBalances

X duration, debit label Creștere cauzată de elemente dobândite într-o combinare de 
întreprinderi, soldurile debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Creșterea soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate ca urmare a elementelor dobândite într-o 
combinare de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate]
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ifrs-full IncreaseThroughItemsAs 
sumedInBusinessCombina 
tionRegulatoryDeferralAc 
countCreditBalances

X duration, credit label Creștere cauzată de elemente asumate într-o combinare de întreprinderi, 
soldurile creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.33 a (iii)

documentation Creșterea soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate ca urmare a elementelor asumate într-o 
combinare de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]; solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate]

ifrs-full IncreaseThroughNewLea 
sesLiabilitiesArisingFrom 
FinancingActivities

X duration, credit label Creștere cauzată de contracte de leasing noi, datorii care decurg din 
activitățile de finanțare

Exemplu: IAS 7 - Situația fluxurilor de 
trezorerie pentru o entitate care nu este 
instituție financiară, exemplu: IAS 
7.44B

documentation Creșterea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare rezultată din 
contracte de leasing noi. [Referințe: datorii care decurg din activitățile de 
finanțare]

ifrs-full IncreaseThroughOrigina 
tionOrPurchaseExposure 
ToCreditRiskOnLoanCom 
mitmentsAndFinancial 
GuaranteeContracts

X duration, credit label Creștere prin emitere sau achiziționare, expunerea la riscul de credit 
pentru angajamente de creditare și contracte de garanție financiară

Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I a, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Creșterea expunerii la riscul de credit pentru angajamentele de creditare 
și contractele de garanție financiară ca urmare a emiterii sau a 
achiziționării. [Referințe: expunerea la riscul de credit pentru 
angajamente de creditare și contracte de garanție financiară]

ifrs-full IncreaseThroughOrigina 
tionOrPurchaseFinancia 
lAssets

X duration, debit label Creștere prin emitere sau achiziționare, active financiare Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I a, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Creșterea activelor financiare ca urmare a emiterii sau a achiziționării. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full IncreaseThroughReversal 
sOfImpairmentLossesAs 
setsForInsuranceAcquisi 
tionCashFlows

X duration, debit label Creștere prin reluare a pierderii din depreciere, active pentru fluxurile de 
trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105B

documentation Creșterea activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea 
asigurărilor care rezultă din reluarea pierderii din depreciere recunoscute 
în cursul perioadei. [Referințe: contracte de asigurare [member]; active 
pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor]
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ifrs-full IncrementalFairValueGran 
tedModifiedSharebasedPay 
mentArrangements

X duration label Valoarea justă incrementală acordată, angajamente de plată pe bază de 
acțiuni modificate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 c 
(ii)

documentation Diferența, pentru angajamentele de plată pe bază de acțiuni modificate, 
dintre valoarea justă a instrumentului de capitaluri proprii modificat și 
cea a instrumentului de capitaluri proprii original, amândouă estimate la 
data modificării. [Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full IndemnificationAssetsRe 
cognisedAsOfAcquisition 
Date

X instant, debit label Active de compensație recunoscute la data achiziției Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
g (i)

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru activele de compensație 
dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full IndicationOfHowFrequen 
tlyHedgingRelationship 
sAreDiscontinuedAndRes 
tarted

text label Precizarea frecvenței cu care relațiile de acoperire împotriva riscurilor 
sunt întrerupte și reluate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23C 
b (iii)

documentation Descrierea frecvenței cu care relațiile de acoperire împotriva riscurilor 
sunt întrerupte și reluate.

ifrs-full IndicationOfOtherForm 
sOfGovernmentAssistance 
WithDirectBenefitsForEn 
tity

text label Precizarea celorlalte forme de asistență guvernamentală care au adus 
entității beneficii directe

Prezentarea informațiilor: IAS 20.39 b

documentation Descrierea formelor de asistență guvernamentală care au adus entității 
beneficii directe, altele decât subvențiile guvernamentale recunoscute în 
situațiile financiare. [Referințe: subvenții guvernamentale]

ifrs-full IndicationOfUncertaintie 
sOfAmountOrTimingO 
fOutflowsContingentLi 
abilities

text label Indicarea incertitudinilor privind cuantumul sau plasarea în timp a 
ieșirilor, datorii contingente

Prezentarea informațiilor: IAS 37.86 b

documentation Descrierea incertitudinilor privind cuantumul sau plasarea în timp a 
oricărei ieșiri de beneficii economice pentru datoriile contingente. 
[Referințe: datorii contingente [member]]

ifrs-full IndicationOfUncertaintie 
sOfAmountOrTimingO 
fOutflowsContingentLiabi 
litiesInBusinessCombina 
tion

text label Indicarea incertitudinilor privind cuantumul sau plasarea în timp a 
ieșirilor, datorii contingente într-o combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j, 
prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j 
(i), prezentarea informațiilor: IFRS 3. 
B67 c

documentation Descrierea incertitudinilor privind cuantumul sau plasarea în timp a 
oricărei ieșiri de beneficii economice pentru datoriile contingente 
recunoscute într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii 
contingente [member]; combinări de întreprinderi [member]]
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ifrs-full IndicationOfUncertaintie 
sOfAmountOrTimingO 
fOutflowsOtherProvisions

text label Indicarea incertitudinilor privind cuantumul sau plasarea în timp a 
ieșirilor, alte provizioane

Prezentarea informațiilor: IAS 37.85 b

documentation Descrierea incertitudinilor privind cuantumul sau plasarea în timp a 
ieșirilor de beneficii economice pentru alte provizioane. [Referințe: alte 
provizioane]

ifrs-full IndividualAssetsOrCash 
generatingUnitsAxis

axis label Active individuale sau unități generatoare de numerar [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 36.130

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full IndividualAssetsOrCash 
generatingUnitsMember

member label Active individuale sau unități generatoare de numerar [member] Prezentarea informațiilor: IAS 36.130

documentation Acest membru reprezintă activele individuale sau unitățile generatoare 
de numerar. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full IndividualAssetsOrCash 
generatingUnitsWithSigni 
ficantAmountOfGoodwil 
lOrIntangibleAssetsWi 
thIndefiniteUsefulLive 
sAxis

axis label Unități generatoare de numerar [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 36.134

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full IndividualAssetsOrCash 
generatingUnitsWithSigni 
ficantAmountOfGoodwil 
lOrIntangibleAssetsWi 
thIndefiniteUsefulLives 
Member

member label Unități generatoare de numerar [member] Prezentarea informațiilor: IAS 36.134

documentation Acest membru reprezintă cel mai mic grup identificabil de active care 
generează intrări de numerar în mare măsură independente de intrările 
de numerar generate de alte active sau grupuri de active.

ifrs-full IndividuallyInsignificant 
CounterpartiesMember

member label Parteneri nesemnificativi la nivel individual [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B52

documentation Acest membru reprezintă părțile la tranzacție, altele decât entitatea, care 
sunt nesemnificative la nivel individual.
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ifrs-full InflowsOfCashFromInves 
tingActivities

X duration, debit label Intrări de numerar din activități de investiție Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din activitățile de investiție.

ifrs-full InformationAboutCollater 
alHeldAsSecurityAndO 
therCreditEnhancements 
ForCreditimpairedFinancia 
lAssetsExplanatory

text block label Informații privind garanțiile reale deținute și alte ameliorări ale 
condițiilor de credit pentru activele financiare depreciate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35K 
c

documentation Prezentarea informațiilor cu privire la garanțiile reale deținute și alte 
ameliorări ale condițiilor de credit (de exemplu, cuantificarea măsurii în 
care garanțiile reale și alte ameliorări ale condițiilor de credit reduc riscul 
de credit) pentru activele financiare care sunt depreciate la data 
raportării.

ifrs-full InformationAboutConse 
quencesOfNoncompliance 
WithExternallyImposedCa 
pitalRequirements

text label Informații privind consecințele nerespectării cerințelor impuse din 
exterior privind capitalul

Prezentarea informațiilor: IAS 1.135 e

documentation Informații privind consecințele nerespectării cerințelor impuse din 
exterior privind capitalul. [Referințe: cerințe de capital [member]]

ifrs-full InformationAboutContin 
gentAssetsThatDisclosur 
eIsNotPracticable

text label Explicații privind imposibilitatea prezentării de informații referitoare la 
activele contingente

Prezentarea informațiilor: IAS 37.91

documentation Explicații privind imposibilitatea prezentării de informații referitoare la 
activele potențiale care apar ca urmare a unor evenimente anterioare și a 
căror existență va fi confirmată doar de apariția sau neapariția unuia sau 
mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sunt în totalitate 
controlate de entitate.

ifrs-full InformationAboutContin 
gentLiabilitiesThatDisclo 
sureIsNotPracticable

text label Explicații privind imposibilitatea prezentării de informații referitoare la 
datoriile contingente

Prezentarea informațiilor: IAS 37.91

documentation Informații privind imposibilitatea prezentării de informații referitoare la 
datoriile contingente. [Referințe: datorii contingente [member]]
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ifrs-full InformationAboutCredit 
QualityOfNeitherPastDue 
NorImpairedFinancialAs 
sets

text block label Informații privind calitatea creditului activelor financiare care nu sunt 
nici restante, nici depreciate [text block]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c

documentation Prezentare informațiilor privind calitatea creditului activelor financiare 
care nu sunt nici restante (un partener nu a efectuat o plată la scadența sa 
contractuală), nici depreciate. [Referințe: active financiare]

ifrs-full InformationAboutCredit 
QualityOfReinsuranceCon 
tractsHeldThatAreAssets

text label Informații privind calitatea creditului contractelor de reasigurare 
deținute care sunt active

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.131 b

documentation Informații privind calitatea creditului contractelor de reasigurare 
deținute de entitate care sunt active. [Referințe: contracte de reasigurare 
deținute [member]]

ifrs-full InformationAboutCredi 
tRiskExposureInherentInFi 
nancialAssetsDescribedIn 
Paragraph39EaOfIFRS4

text label Informații privind expunerea la riscul de credit inerentă activelor 
financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G

documentation Informații privind expunerea la riscul de credit, inclusiv concentrările 
semnificative ale riscului de credit, inerentă activelor financiare descrise 
la punctul 39E(a) din IFRS 4. [Referințe: activele financiare descrise la 
punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full InformationAboutEffectO 
fRegulatoryFrameworksIn 
WhichEntityOperates

text label Informații privind efectul cadrelor de reglementare în care entitatea își 
desfășoară activitatea

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.126

documentation Informații privind efectul cadrelor de reglementare în care entitatea își 
desfășoară activitatea.

ifrs-full InformationAboutEntitys 
DefinitionsOfDefault

text label Informații privind definițiile date de o entitate neîndeplinirii obligațiilor Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35F b

documentation Informații privind definițiile date de o entitate neîndeplinirii obligațiilor, 
inclusiv motivele pentru care au fost selectate definițiile respective.

ifrs-full InformationAboutExposur 
eArisingFromLeasesNo 
tYetCommencedToWhi 
chLesseeIsCommitted

text label Informații privind expunerea generată de contractele de leasing care nu 
au început încă față de care locatarul este angajat

Exemplu: IFRS 16.59 b (iv)

documentation Informații privind expunerea locatarului generată de contractele de 
leasing care nu au început încă față de care locatarul este angajat.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/840 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full InformationAboutExposur 
esToMarketRiskArisingFro 
mEmbeddedDerivatives 
ContainedInHostInsuran 
ceContract

text label Informații privind expunerile la riscul de piață generate de instrumentele 
derivate încorporate într-un contract-gazdă de asigurare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39 e

documentation Informații despre expunerile la riscul de piață generate de instrumentele 
derivate încorporate într-un contract-gazdă de asigurare, dacă 
asigurătorului nu i se impune să evalueze și nu evaluează instrumentele 
derivate încorporate la valoarea justă. [Referințe: instrumente derivate 
[member]; risc de piață [member]; la valoarea justă [member]]

ifrs-full InformationAboutGroup 
sOrPortfoliosOfFinancia 
lInstrumentsWithParticu 
larFeaturesThatCouldAffec 
tLargePortionOfTh 
atGroup

text label Informații privind grupuri sau portofolii de instrumente financiare cu 
caracteristici specifice care ar putea afecta o mare parte din respectivul 
grup

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B8H

documentation Informații privind grupuri sau portofolii de instrumente financiare cu 
caracteristici specifice care ar putea afecta o mare parte din respectivul 
grup, cum ar fi concentrarea anumitor riscuri.

ifrs-full InformationAboutHowDe 
signatedRiskComponen 
tRelatesToHedgedItemInIt 
sEntiretyExplanatory

text block label Informații privind modul în care componenta de risc desemnată se 
raportează la elementul acoperit împotriva riscurilor în ansamblu [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.22C 
b

documentation Prezentarea informațiilor privind modul în care componenta de risc 
desemnată se raportează la elementul acoperit împotriva riscurilor în 
ansamblu. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full InformationAboutHowEn 
tityDeterminedRiskCom 
ponentDesignatedAsH 
edgedItemExplanatory

text block label Informații privind modul în care entitatea a determinat componenta de 
risc desemnată ca element acoperit împotriva riscurilor [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.22C 
a

documentation Prezentarea informațiilor privind modul în care entitatea a determinat 
componenta de risc care este desemnată ca element acoperit împotriva 
riscurilor (inclusiv o descriere a naturii relației dintre componenta de risc 
și element în ansamblu). [Referințe: elemente acoperite împotriva 
riscurilor [member]]
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ifrs-full InformationAboutHowEx 
pectedCashOutflowOnRe 
demptionOrRepurchase 
WasDetermined

text label Informații privind modul de determinare a ieșirii de numerar prevăzute 
la răscumpărare sau recumpărare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.136A 
d

documentation Informații privind modul în care a fost determinată ieșirea de numerar 
prevăzută la răscumpărarea sau recumpărarea instrumentelor financiare 
care pot fi lichidate înainte de scadență clasificate drept capitaluri 
proprii. [Referințe: ieșirea de numerar prevăzută la răscumpărarea sau 
recumpărarea instrumentelor financiare care pot fi lichidate înainte de 
scadență]

ifrs-full InformationAboutHowEx 
pectedVolatilityWasDeter 
minedShareOptionsGran 
ted

text label Informații privind modul în care a fost determinată volatilitatea 
preconizată, opțiunile pe acțiuni acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(ii)

documentation Informații privind modul în care a fost determinată volatilitatea 
preconizată pentru stabilirea prețurilor opțiunilor pe acțiuni acordate, 
inclusiv o explicație a măsurii în care volatilitatea preconizată a avut la 
bază volatilitatea determinată istoric.

ifrs-full InformationAboutHow 
FairValueWasMeasured 
ShareOptionsGranted

text label Informații privind modul în care a fost evaluată valoarea justă, opțiunile 
pe acțiuni acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a

documentation Informații despre modul în care a fost evaluată valoarea justă a opțiunilor 
pe acțiuni acordate.

ifrs-full InformationAboutHow 
FairWasDeterminedIfNo 
tOnBasisOfObservable 
MarketOtherEquityInstru 
mentsGranted

text label Informații privind modul în care a fost determinată valoarea justă, dacă 
aceasta nu a fost evaluată pe baza unui preț de piață observabil, alte 
instrumente de capitaluri proprii acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 b 
(i)

documentation Informații privind modul în care a fost determinată valoarea justă pentru 
alte instrumente de capitaluri proprii acordate (și anume, altele decât 
opțiunile pe acțiuni), dacă acestea nu au fost evaluate pe baza unui preț 
de piață observabil.

ifrs-full InformationAboutHowLes 
sorManagesRiskAssocia 
tedWithRightsItRetainsI 
nUnderlyingAssets

text label Informații privind modul în care locatorul gestionează riscul asociat 
drepturilor pe care le păstrează în legătură cu activele suport

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.92 
b

documentation Informații privind modul în care locatorul gestionează riscul asociat 
drepturilor pe care le păstrează în legătură cu activele suport.
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ifrs-full InformationAboutHow 
MaximumExposureToLoss 
FromInterestsInStructure 
dEntitiesIsDetermined

text label Informații privind modul în care este determinată expunerea maximă la 
pierderi datorate intereselor deținute în entități structurate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.29 c

documentation Informații privind modul în care este determinată valoarea care 
reprezintă cel mai bine expunerea maximă a entității la pierderi datorate 
intereselor deținute în entități structurate. [Referințe: expunerea maximă 
la pierderi datorate intereselor deținute în entități structurate]

ifrs-full InformationAboutHow 
MaximumExposureToLos 
sIsDetermined

text label Informații privind modul în care este determinată expunerea maximă la 
pierderi rezultând din implicarea continuă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E c

documentation Informații privind modul în care este determinată valoarea expunerii 
maxime a entității la pierderi rezultând din implicarea sa continuă în 
activele financiare derecunoscute. [Referințe: expunerea maximă la 
pierderi rezultând din implicarea continuă; active financiare]

ifrs-full InformationAboutLessee 
sExposureArisingFromEx 
tensionOptionsAndTermi 
nationOptions

text label Informații privind expunerea locatarului generată de opțiunile de 
prelungire și opțiunile de reziliere

Exemplu: IFRS 16.59 b (ii)

documentation Informații privind expunerea locatarului generată de opțiunile de 
prelungire și opțiunile de reziliere.

ifrs-full InformationAboutLessee 
sExposureArisingFromRe 
sidualValueGuarantees

text label Informații privind expunerea locatarului generată de garanțiile aferente 
valorii reziduale

Exemplu: IFRS 16.59 b (iii)

documentation Informații privind expunerea locatarului generată de garanțiile aferente 
valorii reziduale. Garanția aferentă valorii reziduale este o garanție dată 
unui locator de către o parte neasociată locatorului care garantează că 
valoarea (sau o parte din valoarea) activului suport de la finalul 
contractului de leasing va fi avea cel puțin un nivel specificat.
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ifrs-full InformationAboutLessee 
sExposureArisingFromVar 
iableLeasePayments

text label Informații privind expunerea locatarului generată de plățile variabile de 
leasing

Exemplu: IFRS 16.59 b (i)

documentation Informații privind expunerea locatarului generată de plățile variabile de 
leasing. Plățile variabile de leasing sunt partea din plățile efectuate de un 
locatar către un locator pentru dreptul de a utiliza un activ suport pe 
durata contractului de leasing care variază din cauza modificărilor 
faptelor sau circumstanțelor care apar după data începerii derulării 
contractului de leasing și care diferă de simpla trecere a timpului.

ifrs-full InformationAboutMajor 
Customers

text label Informații despre clienții principali Prezentarea informațiilor: IFRS 8.34

documentation Informații despre clienții principali ai entității și măsura în care entitatea 
depinde de aceștia.

ifrs-full InformationAboutMarket 
ForFinancialInstruments

text label Informații privind piața instrumentelor financiare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.30 c

documentation Informații privind piața instrumentelor financiare pentru care nu sunt 
prevăzute prezentări de informații privind valoarea justă. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full InformationAboutNature 
OfLesseesLeasingActivities

text label Informații privind natura activităților de leasing ale locatarului Exemplu: IFRS 16.59 a

documentation Informații privind natura activităților de leasing ale locatarului.

ifrs-full InformationAboutNature 
OfLessorsLeasingActivities

text label Informații privind natura activităților de leasing ale locatorului Prezentarea informațiilor: IFRS 16.92 a

documentation Informații privind natura activităților de leasing ale locatorului.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/844 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full InformationAboutObjecti 
vesPoliciesAndProcesses 
ForManagingEntitysObliga 
tionToRepurchaseOrRe 
deemPuttableFinancialIn 
struments

text label Informații privind obiectivele, politicile și procedurile de gestionare a 
obligației entității de recumpărare sau răscumpărare a instrumentelor 
financiare care pot fi lichidate înainte de scadență

Prezentarea informațiilor: IAS 1.136A 
b

documentation Informații privind obiectivele, politicile și procesele entității pentru 
gestionarea obligațiilor sale de recumpărare sau răscumpărare a 
instrumentelor financiare care pot fi lichidate înainte de scadență 
clasificate drept instrumente de capitaluri proprii când deținătorii 
instrumentului îi cer acest lucru, inclusiv orice schimbări față de 
perioada anterioară. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full InformationAboutPotentia 
lExposureToFutureCa 
shOutflowsNotReflecte 
dInMeasurementOfLea 
seLiability

text label Informații privind expunerea potențială la ieșirile de numerar viitoare 
nereflectate în evaluarea datoriilor care decurg din contractele de leasing

Exemplu: IFRS 16.59 b

documentation Informații privind expunerea potențială a locatarului la ieșirile de 
numerar viitoare nereflectate în evaluarea datoriilor care decurg din 
contractele de leasing. [Referințe: datorii care decurg din contractele de 
leasing]

ifrs-full InformationAboutRela 
tionshipBetweenDisclosur 
eOfDisaggregatedRevenue 
FromContractsWithCusto 
mersAndRevenueInforma 
tionForReportableSeg 
mentsExplanatory

text block label Informații privind relația dintre prezentarea veniturilor dezagregate din 
contractele cu clienții și a informațiilor referitoare la veniturile aferente 
segmentelor raportabile [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.115

documentation Prezentarea informațiilor privind relația dintre prezentarea veniturilor 
dezagregate din contractele cu clienții și a informațiilor referitoare la 
veniturile aferente segmentelor raportabile. [Referințe: segmente 
raportabile [member]; venituri din contractele cu clienții]

ifrs-full InformationAboutRestric 
tionsOrCovenantsImpo 
sedByLeasesOnLessee

text label Informații privind restricțiile sau clauzele restrictive impuse locatarului 
prin contractele de leasing

Exemplu: IFRS 16.59 c

documentation Informații privind restricțiile sau clauzele restrictive impuse locatarului 
prin contractele de leasing.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/845  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full InformationAboutRiskMa 
nagementStrategyFor 
RightsThatLessorRetainsI 
nUnderlyingAssets

text label Informații privind strategia de gestionare a riscului pentru drepturile pe 
care locatorul le păstrează în legătură cu activele suport

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.92 
b

documentation Informații privind strategia de gestionare a riscului pentru drepturile pe 
care locatorul le păstrează în legătură cu activele suport, inclusiv orice 
metode prin care locatorul reduce acest risc.

ifrs-full InformationAboutSaleAn 
dLeasebackTransactions

text label Informații privind tranzacțiile de vânzare și leaseback Exemplu: IFRS 16.59 d

documentation Informații privind tranzacțiile de vânzare și leaseback.

ifrs-full InformationAboutSignifi 
cantJudgementsAndAs 
sumptionsMadeInDetermi 
ningThatEntityIsInvest 
mentEntity

text label Informații cu privire la raționamentele și ipotezele semnificative 
efectuate pentru a stabili că entitatea este o entitate de investiții

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.9A

documentation Informații cu privire la raționamentele și ipotezele semnificative 
efectuate pentru a stabili că entitatea este o entitate de investiții. 
[Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text 
block]]

ifrs-full InformationAboutUltima 
teRiskManagementStrate 
gyInRelationToHedgingRe 
lationshipsThatEntityFre 
quentlyResets

text label Informații cu privire la strategia finală de gestionare a riscului în legătură 
cu relațiile de acoperire împotriva riscurilor pe care entitatea le 
relansează frecvent

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23C 
b (i)

documentation Informații cu privire la strategia finală de gestionare a riscului în legătură 
cu relațiile de acoperire împotriva riscurilor pe care entitatea le 
relansează frecvent.

ifrs-full InformationAboutWher 
eUserOfFinancialState 
mentsCanObtainAnyPubli 
clyAvailableIFRS9Informa 
tionThatIsNotProvidedIn 
ConsolidatedFinan 
cialStatements

text label Informații cu privire la locul de unde utilizatorul situațiilor financiare 
poate obține informațiile disponibile public prevăzute de IFRS 9 care nu 
sunt prezentate în situațiile financiare consolidate

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39H

documentation Informații cu privire la locul de unde utilizatorul situațiilor financiare 
poate obține informațiile disponibile public prevăzute de IFRS 9 despre o 
entitate din cadrul grupului, care nu sunt prezentate în situațiile 
financiare consolidate pentru perioada relevantă de raportare.
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ifrs-full InformationAboutWhe 
therAndHowEntityIntend 
sToDisposeOfFinancialIn 
struments

text label Informații referitoare la intenția entității de a ceda sau nu instrumentele 
financiare și la modul în care intenționează să le cedeze

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.30 d

documentation Informații referitoare la intenția entității de a ceda sau nu instrumentele 
financiare pentru care nu sunt prevăzute prezentări de informații privind 
valoarea justă și la modul în care intenționează să le cedeze. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full InformationHowFairValue 
WasMeasuredOtherEqui 
tyInstrumentsGranted

text label Informații privind modul în care a fost evaluată valoarea justă, alte 
instrumente de capitaluri proprii acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 b

documentation Informații privind modul în care a fost evaluată valoarea justă medie 
ponderată la data de evaluare a altor instrumente de capitaluri proprii 
acordate (și anume altele decât opțiunile pe acțiuni).

ifrs-full InformationOnEntitysWri 
teoffPolicy

text label Informații privind politica de scoatere în afara bilanțului a entității Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35F e

documentation Informații privind politica de scoatere în afara bilanțului a unei entități, 
inclusiv indicatorii care arată că nu există așteptări rezonabile de 
recuperare și informații despre politica pentru activele financiare care 
sunt scoase în afara bilanțului, însă fac încă obiectul măsurilor de punere 
în aplicare.

ifrs-full InformationOnHowEnti 
tyAppliedClassificationRe 
quirementsInIFRS9ToFi 
nancialAssetsWhoseClassi 
ficationHasChangedAsRe 
sultOfApplyingIFRS9

text label Informații privind modul în care entitatea a aplicat cerințele de clasificare 
prevăzute în IFRS 9 în cazul activelor financiare a căror clasificare s-a 
modificat ca rezultat al aplicării IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42J a

documentation Informații privind modul în care entitatea a aplicat cerințele de clasificare 
prevăzute în IFRS 9 în cazul activelor financiare a căror clasificare s-a 
modificat ca rezultat al aplicării IFRS 9.

ifrs-full InformationOnHowEntity 
DeterminedThatFinancia 
lAssetsAreCreditimpaired 
FinancialAssets

text label Informații privind modul în care entitatea a stabilit că activele financiare 
sunt active financiare depreciate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35F d

documentation Informații privind modul în care o entitate a stabilit că activele financiare 
sunt active financiare depreciate.
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ifrs-full InformationOnHowEntity 
DeterminedWhetherCredi 
tRiskOfFinancialInstru 
mentsHasIncreasedSignifi 
cantlySinceInitialRecogni 
tion

text label Informații privind modul în care entitatea a determinat dacă riscul de 
credit al instrumentelor financiare a crescut semnificativ după 
recunoașterea inițială

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35F a

documentation Informații privind modul în care o entitate a determinat dacă riscul de 
credit al instrumentelor financiare a crescut semnificativ după 
recunoașterea inițială, inclusiv dacă și în ce mod: (a) instrumentele 
financiare sunt considerate ca având un risc redus de credit și (b) a fost 
respinsă prezumția conform căreia au existat creșteri semnificative ale 
riscului de credit după recunoașterea inițială atunci când activele 
financiare sunt restante de peste 30 de zile. [Referințe: risc de credit 
[member]]

ifrs-full InformationOnHowEnti 
tyRedesignatedFinancialAs 
setsWhoseClassification 
HasChangedOnInitiallyAp 
plyingIFRS17

text label Informații privind modul în care entitatea a redesemnat activele 
financiare a căror clasificare s-a modificat la aplicarea inițială a IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C33 a

documentation Informații privind modul în care entitatea a redesemnat activele 
financiare a căror clasificare s-a modificat la aplicarea inițială a IFRS 17.

ifrs-full InformationOnHowIncre 
mentalFairValueGranted 
WasMeasuredModified 
SharebasedPaymentAr 
rangements

text label Informații despre modul în care valoarea justă incrementală acordată a 
fost evaluată, angajamente de plată pe bază de acțiuni modificate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 c 
(iii)

documentation Informații despre modul în care valoarea justă incrementală acordată a 
fost evaluată pentru angajamentele de plată pe bază de acțiuni 
modificate. [Referințe: valoarea justă incrementală acordată, 
angajamente de plată pe bază de acțiuni modificate; angajamente de plată 
pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full InformationOnHowInstru 
mentsWereGroupedIfEx 
pectedCreditLossesWere 
MeasuredOnCollectiveBa 
sis

text label Informații despre modul în care au fost grupate instrumentele în cazul în 
care pierderile din credit preconizate au fost evaluate la nivel colectiv

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35F c

documentation Informații despre modul în care au fost grupate instrumentele în cazul în 
care pierderile din credit preconizate au fost evaluate la nivel colectiv.
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ifrs-full InformationOnHowRe 
quirementsForModificatio 
nOfContractualCashFlow 
sOfFinancialAssetsHave 
BeenApplied

text label Informații privind modul în care au fost aplicate cerințele pentru 
modificarea fluxurilor de trezorerie contractuale ale activelor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35F f

documentation Informații privind modul în care au fost aplicate cerințele pentru 
modificarea fluxurilor de trezorerie contractuale ale activelor financiare, 
inclusiv modul în care o entitate: (a) determină dacă riscul de credit 
aferent unui activ financiar care a fost modificat în timp ce ajustarea 
pentru pierdere a fost evaluată la o sumă egală cu pierderile din credit 
preconizate pe durata de viață s-a îmbunătățit, astfel încât ajustarea 
pentru pierdere este evaluată din nou la o sumă egală cu pierderile din 
credit preconizate pe 12 luni și (b) monitorizează măsura în care 
ajustarea pentru pierdere aferentă activelor financiare care îndeplinesc 
criteriile de la subpunctul (a) este ulterior reevaluată la o sumă egală cu 
pierderile din credit preconizate pe durata de viață.

ifrs-full InformationWhetherAnd 
HowExpectedDividends 
WereIncorporatedIntoMea 
surementOfFairValueO 
therEquityInstruments 
Granted

text label Informații privind măsura și modul în care dividendele preconizate au 
fost încorporate în evaluarea valorii juste, alte instrumente de capitaluri 
proprii acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 b 
(ii)

documentation Informații privind măsura și modul în care dividendele preconizate au 
fost încorporate în evaluarea valorii juste pentru alte instrumente de 
capitaluri proprii acordate (și anume altele decât opțiunile pe acțiuni).

ifrs-full InformationWhetherAnd 
HowOtherFeaturesWereIn 
corporatedIntoMeasure 
mentOfFairValueOtherE 
quityInstrumentsGranted

text label Informații privind măsura și modul în care alte caracteristici au fost 
încorporate în evaluarea valorii juste, alte instrumente de capitaluri 
proprii acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 b 
(iii)

documentation Informații privind măsura și modul în care au fost încorporate alte 
caracteristici ale altor instrumente de capitaluri proprii acordate (și 
anume altele decât opțiunile pe acțiuni) în evaluarea valorii juste a 
acestor instrumente de capitaluri proprii.

ifrs-full InformationWhetherAnd 
HowOtherFeaturesWereIn 
corporatedIntoMeasure 
mentOfFairValueShareOp 
tionsGranted

text label Informații privind măsura și modul în care alte caracteristici au fost 
încorporate în evaluarea valorii juste, opțiunile pe acțiuni acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(iii)

documentation Informații privind măsura și modul în care au fost încorporate alte 
caracteristici ale opțiunii acordate (cum ar fi o condiție de piață) în 
evaluarea valorii juste a opțiunilor acordate.
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ifrs-full InformationWhetherEnti 
tyCompliedWithAnyExter 
nallyImposedCapitalRe 
quirements

text label Informații din care să reiasă dacă entitatea a respectat eventualele cerințe 
impuse din exterior privind capitalul

Prezentarea informațiilor: IAS 1.135 d

documentation Informații din care să reiasă dacă entitatea a respectat cerințele impuse 
din exterior privind capitalul cărora trebuie să se conformeze. [Referințe: 
cerințe de capital [member]]

ifrs-full InformationWhetherRe 
coverableAmountOfAsse 
tIsFairValueLessCostsToSel 
lOrValueInUse

text label Informații din care să reiasă dacă valoarea recuperabilă a activului este 
valoarea justă minus costurile asociate cedării sau valoarea de utilizare

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
e

documentation Informații din care să reiasă dacă valoarea recuperabilă a unui activ 
(unitate generatoare de numerar) este valoarea justă minus costurile 
asociate cedării sau valoarea sa de utilizare. [Referințe: unități 
generatoare de numerar [member]]

ifrs-full InitiallyAppliedIFRSsAxis axis label IFRS-uri aplicate inițial [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 8.28

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full InitiallyAppliedIFRSsMem 
ber

member [default] label IFRS-uri aplicate inițial [member] Prezentarea informațiilor: IAS 8.28

documentation Acest membru reprezintă IFRS-urile care au fost aplicate inițial de către 
entitate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „IFRS- 
uri aplicate inițial” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full InputsToMethodsUsedTo 
MeasureContractsWithin 
ScopeOfIFRS17Axis

axis label Date de intrare ale metodelor utilizate pentru evaluarea contractelor care 
intră sub incidența IFRS 17 [axis]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full InputsToMethodsUsedTo 
MeasureContractsWithin 
ScopeOfIFRS17Member

member [default] label Date de intrare ale metodelor utilizate pentru evaluarea contractelor care 
intră sub incidența IFRS 17 [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 a

documentation Acest membru reprezintă datele de intrare ale metodelor utilizate pentru 
evaluarea contractelor care intră sub incidența IFRS 17. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Date de intrare ale 
metodelor utilizate pentru evaluarea contractelor care intră sub 
incidența IFRS 17” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full InputToMethodUsedTo 
MeasureContractsWithin 
ScopeOfIFRS17

X.XX instant label Dată de intrare a metodei utilizate pentru evaluarea contractelor care 
intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 a

documentation Valoarea unei date de intrare a unei metode utilizate pentru evaluarea 
contractelor care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full InsuranceContractsAxis axis label Contracte de asigurare [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 c, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full InsuranceContractsByCom 
ponentsAxis

axis label Contracte de asigurare în funcție de componente [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 c, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full InsuranceContractsByCom 
ponentsMember

member [default] label Contracte de asigurare în funcție de componente [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 c, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107

documentation Acest membru reprezintă toate contractele de asigurare atunci când sunt 
dezagregate în funcție de componente, și anume estimarea valorii 
actualizate a fluxurilor de trezorerie viitoare, ajustarea de risc pentru 
riscul nefinanciar și marja serviciului contractual. Acest membru 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Contracte de asigurare 
în funcție de componente” în cazul în care nu este utilizat niciun alt 
membru. [Referințe: contracte de asigurare [member]]

ifrs-full InsuranceContractsByRe 
mainingCoverageAndIn 
curredClaimsAxis

axis label Contracte de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele [axis]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full InsuranceContractsByRe 
mainingCoverageAndIn 
curredClaimsMember

member [default] label Contracte de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100

documentation Acest membru reprezintă toate contractele de asigurare atunci când sunt 
dezagregate în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu daunele. 
Acest membru reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Contracte de asigurare în funcție de acoperirea rămasă și cheltuielile cu 
daunele” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: 
contracte de asigurare [member]]

ifrs-full InsuranceContractsIssued 
Member

member label Contracte de asigurare emise [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.131 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.98

documentation Acest membru reprezintă contractele de asigurare emise. [Referințe: 
contracte de asigurare [member]]
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ifrs-full InsuranceContractsIssued 
ThatAreAssets

X instant, debit label Contracte de asigurare emise care sunt active Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.54 da, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.78 adocumentation Cuantumul contractelor de asigurare emise care sunt active. [Referințe: 

active; contracte de asigurare emise [member]]

ifrs-full InsuranceContractsIssued 
ThatAreLiabilities

X instant, credit label Contracte de asigurare emise care sunt datorii Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.54 ma, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.78 bdocumentation Cuantumul contractelor de asigurare emise care sunt datorii. [Referințe: 

datorii; contracte de asigurare emise [member]]

ifrs-full InsuranceContractsLiabili 
tyAsset

X instant, credit label Datorie aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.99 b

documentation Cuantumul datoriei aferente (activului aferent) contractelor de asigurare. 
[Referințe: active; datorii; contracte de asigurare [member]]

periodStartLabel Datoria aferentă (activul aferent) contractelor de asigurare la începutul 
perioadei

periodEndLabel Datoria aferentă (activul aferent) contractelor de asigurare la finalul 
perioadei

ifrs-full InsuranceContractsLiabili 
tyAssetAtDateOfChange 
ContractsWithDirectParti 
cipationFeaturesForWhi 
chEntityChangedBasisOf 
DisaggregationOfInsuran 
ceFinanceIncomeExpenses 
BetweenProfitOrLossAn 
dOtherComprehensiveIn 
come

X instant, credit label Datoria aferentă (activul aferent) contractelor de asigurare la data 
modificării, contracte cu caracteristici de participare directă pentru care 
entitatea a modificat baza de dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global sau viceversa

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.113 c

documentation Cuantumul datoriei aferente (activului aferent) contractelor de asigurare 
la data modificării bazei de dezagregare a veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări de la profit sau pierdere la alte elemente ale 
rezultatului global sau viceversa pentru contractele cu caracteristici de 
participare directă cărora li s-a aplicat modificarea. [Referințe: datorie 
aferentă (activ aferent) contractelor de asigurare]
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ifrs-full InsuranceContractsMem 
ber

member [default] label Tipuri de contracte de asigurare [member] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Acest membru reprezintă contractele conform cărora o parte 
(asigurătorul) acceptă un risc de asigurare semnificativ din partea 
celeilalte părți (deținătorul poliței de asigurare), convenind să 
despăgubească deținătorul poliței de asigurare dacă un eveniment viitor 
incert specificat (evenimentul asigurat) are un efect nefavorabil asupra 
acestuia din urmă. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a 
axei „Tipuri de contracte de asigurare” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru.

ifrs-full InsuranceContractsMem 
ber2017

member [default] label Contracte de asigurare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 c, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109

documentation Acest membru reprezintă contractele conform cărora o parte (emitentul) 
acceptă un risc de asigurare semnificativ din partea celeilalte părți 
(deținătorul poliței de asigurare), convenind să despăgubească 
deținătorul poliței de asigurare dacă un eveniment viitor incert specificat 
(evenimentul asigurat) are un efect nefavorabil asupra acestuia din urmă. 
Toate referirile din IFRS 17 la contracte de asigurare se aplică și: (a) 
contractelor de reasigurare deținute, cu excepția: (i) referirilor la 
contractele de asigurare emise și (ii) astfel cum se descrie la punctele 
60–70A din IFRS 17; (b) contractelor de investiții cu caracteristici de 
participare discreționară, cu condiția ca entitatea să emită și contracte de 
asigurare, cu excepția referirii la contractele de asigurare de la punctul  
3(c) din IFRS 17 și situațiilor descrise la punctul 71 din IFRS 17. Un 
contract de investiții cu caracteristici de participare discreționară este un 
instrument financiar care oferă unui anumit investitor dreptul 
contractual de a primi, în plus față de o sumă care nu este de competența 
exclusivă a emitentului, sume suplimentare: (a) care se preconizează că 
vor reprezenta o parte importantă din beneficiile contractuale totale; (b) 
a căror plasare în timp sau valoare este, conform contractului, de 
competența exclusivă a emitentului și (c) care sunt, conform 
contractului, bazate pe: (i) rentabilitatea unui anumit portofoliu de 
contracte sau a unui tip specificat de contracte; (ii) rentabilitățile realizate  
și/sau nerealizate ale investițiilor aferente unui fond specificat de active 
deținut de către emitent sau (iii) profitul sau pierderea entității sau a 
fondului care emite contractul. Acest membru reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Contracte de asigurare” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full InsuranceContractsOther 
ThanThoseToWhichPre 
miumAllocationApproach 
HasBeenAppliedMember

member label Contracte de asigurare, altele decât cele cărora li s-a aplicat metoda 
repartizării primelor [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109

documentation Acest membru reprezintă alte contracte de asigurare decât cele cărora li 
s-a aplicat metoda repartizării primelor. Metoda repartizării primelor 
este o abordare, descrisă la punctele 53-59 din IFRS 17, care simplifică 
evaluarea datoriei pentru perioada de acoperire rămasă aferente unui 
grup de contracte de asigurare.

ifrs-full InsuranceContractsThatAr 
eAssets

X instant, debit label Contracte de asigurare care sunt active Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.99 b

documentation Cuantumul contractelor de asigurare care sunt active. [Referințe: active; 
contracte de asigurare [member]]

periodStartLabel Contracte de asigurare care sunt active la începutul perioadei

periodEndLabel Contracte de asigurare care sunt active la finalul perioadei

ifrs-full InsuranceContractsThatAr 
eLiabilities

X instant, credit label Contracte de asigurare care sunt datorii Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.99 b

documentation Cuantumul contractelor de asigurare care sunt datorii. [Referințe: 
datorii; contracte de asigurare [member]]

periodStartLabel Contracte de asigurare care sunt datorii la începutul perioadei

periodEndLabel Contracte de asigurare care sunt datorii la finalul perioadei

ifrs-full InsuranceContractsTo 
WhichPremiumAllocatio 
nApproachHasBeenAp 
pliedMember

member label Contracte de asigurare cărora li s-a aplicat metoda repartizării primelor 
[member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 c

documentation Acest membru reprezintă contractele de asigurare cărora li s-a aplicat 
metoda repartizării primelor. Metoda repartizării primelor este o 
abordare, descrisă la punctele 53-59 din IFRS 17, care simplifică 
evaluarea datoriei pentru perioada de acoperire rămasă aferente unui 
grup de contracte de asigurare.

ifrs-full InsuranceExpense X duration, debit label Cheltuieli cu asigurările Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care provin din cumpărarea de asigurări.
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ifrs-full InsuranceFinanceInco 
meExpenses

X duration, credit label Venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.110

documentation Cuantumul care cuprinde modificarea valorii contabile a grupului de 
contracte de asigurare care rezultă din: (a) efectul valorii-timp a banilor și 
variațiile valorii-timp a banilor și (b) efectul riscului financiar și 
modificările riscului financiar, dar (c) excluzând orice astfel de 
modificare pentru grupurile de contracte de asigurare cu caracteristici de 
participare directă care ar ajusta marja serviciului contractual, dar nu fac 
acest lucru atunci când se aplică punctul 45(b)(ii), punctul 45(b)(iii), 
punctul 45(c)(ii) sau punctul 45(c)(iii) din IFRS 17.

ifrs-full InsuranceFinanceInco 
meExpensesFromInsuran 
ceContractsIssuedExclu 
dedFromProfitOrLossAb 
stract

label Venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de 
asigurare emise excluse din profit sau pierdere [abstract]

ifrs-full InsuranceFinanceInco 
meExpensesFromInsuran 
ceContractsIssuedExclu 
dedFromProfitOrLossThat 
WillBeReclassifiedToProfi 
tOrLossBeforeTax

X duration, credit label Venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de 
asigurare emise excluse din profit sau pierdere care vor fi reclasificate în 
profit sau pierdere, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.80 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90documentation Cuantumul veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări din 

contractele de asigurare emise care este exclus din profit sau pierdere și 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și care va fi reclasificat 
ulterior în profit sau pierdere, înainte de impozitare, înainte de ajustările 
din reclasificare. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de 
asigurări; contracte de asigurare emise [member]]

ifrs-full InsuranceFinanceInco 
meExpensesFromInsuran 
ceContractsIssuedExclu 
dedFromProfitOrLossThat 
WillBeReclassifiedToProfi 
tOrLossNetOfTax

X duration, credit label Venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de 
asigurare emise excluse din profit sau pierdere care vor fi reclasificate în 
profit sau pierdere, după impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.80 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90documentation Cuantumul veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări din 

contractele de asigurare emise care este exclus din profit sau pierdere și 
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și care va fi reclasificat 
ulterior în profit sau pierdere, după impozitare, înainte de ajustările din 
reclasificare. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări; 
contracte de asigurare emise [member]]
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ifrs-full InsuranceFinanceInco 
meExpensesFromInsuran 
ceContractsIssuedRecogni 
sedInProfitOrLoss

X duration, credit label Venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de 
asigurare emise recunoscute în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.82 bb, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.80 bdocumentation Cuantumul veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări din 

contractele de asigurare emise care este recunoscut în profit sau pierdere. 
[Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de 
asigurare emise [member]]

ifrs-full InsuranceRevenue X duration, credit label Venituri din asigurări Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.82 a (ii), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.80 a

documentation Cuantumul veniturilor provenite din grupurile de contracte de asigurare 
emise. Veniturile din asigurări trebuie să ilustreze prestarea serviciilor 
care rezultă din grupul de contracte de asigurare la o sumă care reflectă 
contraprestația la care entitatea se așteaptă să aibă dreptul în schimbul 
acestor servicii. [Referințe: contracte de asigurare emise [member]; 
venituri]

totalLabel Total venituri din asigurări

ifrs-full InsuranceRevenueAbstract label Venituri din asigurări [abstract]

ifrs-full InsuranceRevenueAlloca 
tionOfPortionOfPre 
miumsThatRelateToRecov 
eryOfInsuranceAcquisi 
tionCashFlows

X duration, credit label Venituri din asigurări, alocarea părții din prime care se referă la 
recuperarea fluxurilor de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106 b

documentation Cuantumul veniturilor din asigurări recunoscut în cursul perioadei în 
legătură cu alocarea părții din prime care se referă la recuperarea 
fluxurilor de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor. [Referințe: 
venituri din asigurări; creștere (reducere) cauzată de fluxurile de 
trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor, datorie aferentă (activ 
aferent) contractelor de asigurare]

ifrs-full InsuranceRevenueA 
mountsRelatingToChange 
sInLiabilityForRemaining 
Coverage

X duration, credit label Venituri din asigurări, sume legate de modificările datoriei pentru 
perioada de acoperire rămasă

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106 a

documentation Cuantumul veniturilor din asigurări recunoscut în cursul perioadei în 
legătură cu modificările datoriei pentru perioada de acoperire rămasă. 
[Referințe: venituri din asigurări; datorii sau active nete pentru perioada 
de acoperire rămasă, excluzând componenta de pierdere [member]]

totalLabel Total venituri din asigurări, sume legate de modificările datoriei pentru 
perioada de acoperire rămasă
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ifrs-full InsuranceRevenueA 
mountsRelatingToChange 
sInLiabilityForRemaining 
CoverageAbstract

label Venituri din asigurări, sume legate de modificările datoriei pentru 
perioada de acoperire rămasă [abstract]

ifrs-full InsuranceRevenueChange 
InRiskAdjustmentForNon 
financialRisk

X duration, credit label Venituri din asigurări, modificarea ajustării de risc pentru riscurile 
nefinanciare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106 a (ii)

documentation Cuantumul veniturilor din asigurări recunoscut în cursul perioadei în 
legătură cu modificarea ajustării de risc pentru riscul nefinanciar, astfel 
cum se specifică la punctul B124(b) din IFRS 17. [Referințe: venituri din 
asigurări; ajustarea de risc pentru riscul nefinanciar [member]]

ifrs-full InsuranceRevenueContrac 
tualServiceMarginRecogni 
sedInProfitOrLossBecau 
seOfTransferOfServices

X duration, credit label Venituri din asigurări, marja serviciului contractual recunoscută în profit 
sau pierdere ca urmare a transferului serviciilor contractului de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106 a (iii)

documentation Cuantumul veniturilor din asigurări recunoscut în cursul perioadei în 
legătură cu marja serviciului contractual recunoscută în profit sau 
pierdere ca urmare a transferului serviciilor contractului de asigurare în 
cursul perioadei, astfel cum se specifică la punctul B124(c) din IFRS 17. 
[Referințe: venituri din asigurări; marja serviciului contractual 
[member]]

ifrs-full InsuranceRevenueInsuran 
ceServiceExpensesIncur 
redDuringPeriodMeasure 
dAtAmountsExpectedAt 
BeginningOfPeriod

X duration, credit label Venituri din asigurări, cheltuieli cu serviciul de asigurare suportate în 
cursul perioadei evaluate la sumele preconizate la începutul perioadei

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106 a (i)

documentation Cuantumul veniturilor din asigurări recunoscut în cursul perioadei în 
legătură cu cheltuielile cu serviciul de asigurare suportate în cursul 
perioadei evaluate la sumele preconizate la începutul perioadei, astfel 
cum se specifică la punctul B124(a) din IFRS 17. [Referințe: venituri din 
asigurări; cheltuieli cu serviciul de asigurare aferente contractelor de 
asigurare emise]
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ifrs-full InsuranceRevenueOtherA 
mounts

X duration, credit label Venituri din asigurări, alte sume Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.106 a (iv)

documentation Cuantumul veniturilor din asigurări recunoscut în cursul perioadei în 
legătură cu alte sume, dacă există, de exemplu ajustările din experiență 
pentru încasările din prime, altele decât cele care au legătură cu serviciile 
viitoare, astfel cum se specifică la punctul B124(d) din IFRS 17. 
[Referințe: venituri din asigurări]

ifrs-full InsuranceRiskMember member label Risc de asigurare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (i)

documentation Acest membru reprezintă riscul, altul decât riscul financiar, transferat de 
la deținătorul unui contract către emitent. [Referințe: risc financiar 
[member]]

ifrs-full InsuranceServiceExpenses 
FromInsuranceContractsIs 
sued

(X) duration, debit label Cheltuieli cu serviciul de asigurare aferente contractelor de asigurare 
emise

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.82 ab, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.80 adocumentation Cuantumul cheltuielilor care rezultă dintr-un grup de contracte de 

asigurare emise, cuprinzând cheltuielile cu daunele (cu excepția 
rambursărilor componentelor de investiții), alte cheltuieli cu serviciul de 
asigurare suportate, amortizarea fluxurilor de trezorerie legate de 
achiziționarea asigurărilor, modificările care au legătură cu serviciile 
trecute și modificările care au legătură cu serviciile viitoare. [Referințe: 
contracte de asigurare emise [member]]

negatedLabel Cheltuieli cu serviciul de asigurare aferente contractelor de asigurare 
emise

ifrs-full InsuranceServiceResult X duration, credit label Rezultatul serviciului de asigurare Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.80 a

documentation Cuantumul care cuprinde veniturile din asigurări și cheltuielile cu 
serviciul de asigurare. [Referințe: venituri din asigurări; cheltuieli cu 
serviciul de asigurare aferente contractelor de asigurare emise; venituri 
din (cheltuieli cu) contractele de reasigurare deținute, altele decât 
veniturile (cheltuielile) financiare]

totalLabel Total rezultat al serviciului de asigurare
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ifrs-full InsuranceServiceResultAb 
stract

label Rezultatul serviciului de asigurare [abstract]

ifrs-full IntangibleAssetFairValueU 
sedAsDeemedCost

X instant, debit label Valoarea justă a imobilizărilor necorporale utilizată drept cost presupus Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale a căror valoare justă a fost 
utilizată drept cost presupus în situația poziției financiare IFRS de 
deschidere. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsAcquired 
ByWayOfGovernment 
Grant

X instant, debit label Imobilizări necorporale dobândite prin subvenții guvernamentale Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
c (ii)

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale dobândite prin subvenții 
guvernamentale. [Referințe: subvenții guvernamentale; imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsAcquired 
ByWayOfGovernment 
GrantAtFairValue

X instant, debit label Imobilizări necorporale dobândite prin subvenții guvernamentale, 
valoarea justă recunoscută inițial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
c (i)

documentation Valoarea justă inițială a imobilizărilor necorporale dobândite prin 
subvenții guvernamentale. [Referințe: la valoarea justă [member]; 
subvenții guvernamentale; imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsAndGood 
will

X instant, debit label Imobilizări necorporale și fond comercial Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale și al fondului comercial deținute 
de entitate. [Referințe: fond comercial; imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial]

totalLabel Total imobilizări necorporale și fond comercial

periodStartLabel Imobilizări necorporale și fond comercial la începutul perioadei

periodEndLabel imobilizări necorporale și fond comercial la finalul perioadei

ifrs-full IntangibleAssetsAndGood 
willAbstract

label Imobilizări necorporale și fond comercial [abstract]
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ifrs-full IntangibleAssetsAndGood 
willMember

member [default] label Imobilizări necorporale și fond comercial [member] Practică comună: IAS 38.118

documentation Acest membru reprezintă imobilizările necorporale și fondul comercial. 
Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de 
imobilizări necorporale și fond comercial” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru. [Referințe: fond comercial; imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsMaterial 
ToEntity

X instant, debit label Imobilizări necorporale semnificative pentru entitate Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
b

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale care sunt semnificative în 
situațiile financiare ale entității. [Referințe: imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsMaterial 
ToEntityAxis

axis label Imobilizări necorporale semnificative pentru entitate [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
b

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full IntangibleAssetsMaterial 
ToEntityMember

member [default] label Imobilizări necorporale semnificative pentru entitate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
b

documentation Acest membru reprezintă imobilizările necorporale semnificative 
pentru entitate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Imobilizări necorporale semnificative pentru entitate” în cazul în care 
nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: imobilizări necorporale 
semnificative pentru entitate]

ifrs-full IntangibleAssetsOther 
ThanGoodwill

X instant, debit label Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
edocumentation Cuantumul activelor nemonetare identificabile fără fond material. Acest 

cuantum nu include fondul comercial. [Referințe: fond comercial]

totalLabel Total imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

periodStartLabel Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial, la începutul 
perioadei

periodEndLabel Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial, la finalul 
perioadei
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ifrs-full IntangibleAssetsOther 
ThanGoodwillAbstract

label Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial [abstract]

ifrs-full IntangibleAssetsOther 
ThanGoodwillCarryingA 
mountAtCostOfRevalue 
dAssets

X instant, debit label Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial, active reevaluate, 
la cost

Prezentarea informațiilor: IAS 38.124 
a (iii)

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, 
care ar fi fost recunoscut în cazul în care imobilizările necorporale 
reevaluate ar fi fost evaluate după recunoaștere folosindu-se modelul 
bazat pe cost. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsOther 
ThanGoodwillCarryingA 
mountOfRevaluedAssets

X instant, debit label Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial, active reevaluate Prezentarea informațiilor: IAS 38.124 
a (ii)

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, 
care sunt contabilizate la valori reevaluate. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsOther 
ThanGoodwillMember

member label Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial [member] Exemplu: IAS 36.127, prezentarea 
informațiilor: IAS 38.118, exemplu: 
IFRS 16.53

documentation Acest membru reprezintă imobilizările necorporale, altele decât fondul 
comercial. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Clase de imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial” în cazul 
în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsOther 
ThanGoodwillRevaluation 
Surplus

X instant, credit label Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial, surplus din 
reevaluare

Prezentarea informațiilor: IAS 38.124 
b

documentation Cuantumul surplusului din reevaluare aferent imobilizărilor 
necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial; surplus din reevaluare]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/862 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full IntangibleAssetsPledgedAs 
SecurityForLiabilities

X instant, debit label Imobilizări necorporale depuse drept garanție pentru datorii Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
d

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale depuse drept garanție pentru 
datorii. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsRelating 
ToInsuranceContractsAc 
quiredInBusinessCombina 
tionsOrPortfolioTransfers

X instant, debit label Imobilizări necorporale aferente contractelor de asigurare dobândite în 
urma unei combinări de întreprinderi sau în urma unui transfer de 
portofoliu

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG23 b

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale aferente contractelor de asigurare 
dobândite în urma unei combinări de întreprinderi sau în urma unui 
transfer de portofoliu. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; tipuri de 
contracte de asigurare [member]]

ifrs-full IntangibleAssetsUnderDe 
velopment

X instant, debit label Imobilizări necorporale în curs de dezvoltare Exemplu: IAS 38.119 g

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă astfel de active în 
curs de dezvoltare. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsUnderDe 
velopmentMember

member label Imobilizări necorporale în curs de dezvoltare [member] Exemplu: IAS 38.119 g

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în astfel de active în curs de dezvoltare. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsWhoseTi 
tleIsRestricted

X instant, debit label Imobilizări necorporale asupra cărora dreptul de proprietate este limitat Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
d

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale asupra cărora dreptul de 
proprietate este limitat. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial]
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ifrs-full IntangibleAssetsWithInde 
finiteUsefulLife

X instant, debit label Imobilizări necorporale cu o durată de viață utilă nedeterminată Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 
b, prezentarea informațiilor: IAS 
36.135 b, prezentarea informațiilor: 
IAS 38.122 adocumentation Cuantumul imobilizărilor necorporale evaluate ca având o durată de 

viață utilă nedeterminată. [Referințe: imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial]

ifrs-full IntangibleAssetsWithInde 
finiteUsefulLifeAxis

axis label Imobilizări necorporale cu o durată de viață utilă nedeterminată [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full IntangibleAssetsWithInde 
finiteUsefulLifeMember

member [default] label Imobilizări necorporale cu o durată de viață utilă nedeterminată 
[member]

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
a

documentation Acest membru reprezintă imobilizările necorporale cu o durată de viață 
utilă nedeterminată. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a 
axei „Imobilizări necorporale cu o durată de viață utilă nedeterminată” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: imobilizări 
necorporale cu o durată de viață utilă nedeterminată]

ifrs-full IntangibleExplorationAn 
dEvaluationAssets

X instant, debit label Imobilizări necorporale de explorare și de evaluare Practică comună: IAS 38.119, 
prezentarea informațiilor: IFRS 6.25

documentation Cuantumul activelor de explorare și de evaluare recunoscute drept 
imobilizări necorporale în conformitate cu politicile contabile ale 
entității. [Referințe: active de explorare și evaluare [member]]

ifrs-full IntangibleExplorationAn 
dEvaluationAssetsMember

member label Imobilizări necorporale de explorare și de evaluare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 6.25

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în imobilizări necorporale de explorare și de evaluare. 
[Referințe: active de explorare și evaluare [member]]

ifrs-full InterestCostsAbstract label Costurile dobânzilor [abstract]
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ifrs-full InterestCostsCapitalised X duration label Costurile dobânzilor capitalizate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul costurilor dobânzilor suportate de o entitate pentru 
împrumutarea de fonduri care pot fi atribuite în mod direct achiziției, 
construcției sau producției unui activ cu ciclu lung de producție și care 
fac parte din costul activului respectiv.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full InterestCostsIncurred X duration label Costurile dobânzilor suportate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul costurilor dobânzilor suportate de o entitate.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

totalLabel Total costuri ale dobânzilor suportate
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ifrs-full InterestExpense X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B13 
f, prezentarea informațiilor: IFRS 8.23 
d, prezentarea informațiilor: IFRS 8.28 
edocumentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din dobânzi.

ifrs-full InterestExpenseDefinedBe 
nefitPlans

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile, planuri de beneficii determinate Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile care decurg din planurile de 
beneficii determinate. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; cheltuieli cu 
beneficiile postangajare în profit sau pierdere, planuri de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: creșterea (reducerea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat rezultată din cheltuielile cu dobânzile 
(veniturile din dobânzi)]

ifrs-full InterestExpenseForFinan 
cialLiabilitiesNotAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile pentru datoriile financiare neevaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 b

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile pentru datoriile financiare care nu 
sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [Referințe: la 
valoarea justă [member]; cheltuieli cu dobânzile; datorii financiare]

ifrs-full InterestExpenseIncomeDe 
finedBenefitPlans

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile (venituri din dobânzi), planuri de beneficii 
determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile (veniturilor din dobânzi) care 
decurg din planurile de beneficii determinate. [Referințe: venituri din 
dobânzi (cheltuieli cu dobânzile); cheltuieli cu beneficiile postangajare în 
profit sau pierdere, planuri de beneficii determinate] [În opoziție cu: 
creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din cheltuielile cu dobânzile (veniturile din 
dobânzi)]

netLabel Cheltuieli nete cu dobânzile (veniturile nete din dobânzi), planuri de 
beneficii determinate

ifrs-full InterestExpenseIncomeDe 
finedBenefitPlansAbstract

label Cheltuieli cu dobânzile (venituri din dobânzi), planuri de beneficii 
determinate [abstract]
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ifrs-full InterestExpenseIncomeNet 
DefinedBenefitLiabilityAs 
set

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din cheltuielile cu dobânzile (veniturile din 
dobânzi)

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
b

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat care apare ca urmare a trecerii timpului. [Referințe: cheltuieli 
cu dobânzile; datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

commentary-
Guidance

Cheltuielile cu dobânzile aferente obligațiilor privind beneficiul 
determinat reprezintă o creștere a datoriei nete privind beneficiul 
determinat și ar trebui să fie marcate cu o valoare pozitivă. Veniturile din 
dobânzi aferente activelor planului reprezintă o reducere a datoriei nete 
privind beneficiul determinat (echivalentă cu o creștere a activului net 
privind beneficiul determinat) și ar trebui să fie marcate cu o valoare 
negativă. Dobânda aferentă efectului plafonului activelor reprezintă o 
creștere a datoriei nete privind beneficiul determinat și ar trebui să fie 
marcată cu o valoare pozitivă.

ifrs-full InterestExpenseOnBank 
LoansAndOverdrafts

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor bancare și 
descoperirilor de cont

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor bancare 
și descoperirilor de cont. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; descoperiri 
de cont]

ifrs-full InterestExpenseOnBonds X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente obligațiunilor Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente obligațiunilor emise. 
[Referințe: cheltuieli cu dobânzile; obligațiuni emise]

ifrs-full InterestExpenseOnBorrow 
ings

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor. 
[Referințe: cheltuieli cu dobânzile; împrumuturi]

ifrs-full InterestExpenseOnDebtIn 
strumentsIssued

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor de datorie emise Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente instrumentelor de datorie 
emise. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; instrumente de datorie emise]
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ifrs-full InterestExpenseOnDepo 
sitsFromBanks

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente depozitelor de la bănci Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente depozitelor de la bănci. 
[Referințe: cheltuieli cu dobânzile; depozite de la bănci]

ifrs-full InterestExpenseOnDepo 
sitsFromCustomers

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente depozitelor de la clienți Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente depozitelor de la clienți. 
[Referințe: cheltuieli cu dobânzile; depozite de la clienți]

ifrs-full InterestExpenseOnFinan 
cialLiabilitiesDesignatedAt 
FairValueThroughProfitOr 
Loss

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare desemnate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriilor financiare care 
sunt desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: 
cheltuieli cu dobânzile; datorii financiare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior]

ifrs-full InterestExpenseOnFinan 
cialLiabilitiesHeldForTrad 
ing

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare deținute în vederea 
tranzacționării

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriilor financiare 
deținute în vederea tranzacționării. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; 
datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care 
corespund definiției instrumentelor deținute în vederea tranzacționării]

ifrs-full InterestExpenseOnLeaseLi 
abilities

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor care decurg din contractele de 
leasing

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 
b

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriilor care decurg din 
contractele de leasing. [Referințe: datorii care decurg din contractele de 
leasing]

ifrs-full InterestExpenseOnLiabili 
tiesDueToCentralBanks

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor către băncile centrale Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriilor către băncile 
centrale. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; datorii către băncile centrale]
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ifrs-full InterestExpenseOnOtherFi 
nancialLiabilities

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii financiare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente altor datorii financiare. 
[Referințe: cheltuieli cu dobânzile; alte datorii financiare]

ifrs-full InterestExpenseOnRe 
purchaseAgreementsAnd 
CashCollateralOnSecuri 
tiesLent

X duration, debit label Cheltuieli cu dobânzile aferente acordurilor de răscumpărare și 
garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu dobânzile aferente acordurilor de 
răscumpărare și garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu 
împrumut. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; acorduri de răscumpărare 
și garanții în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut]

ifrs-full InterestIncomeAndInteres 
tExpenseForFinancialAsset 
sOrFinancialLiabilitiesNo 
tAtFairValueThroughProfi 
tOrLossAbstract

label Venituri din dobânzi și cheltuieli cu dobânzile pentru activele financiare 
sau datoriile financiare neevaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere [abstract]

ifrs-full InterestIncomeDefinedBe 
nefitPlans

(X) duration, credit label Venituri din dobânzi, planuri de beneficii determinate Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzile care decurg din planurile de 
beneficii determinate. [Referințe: venituri din dobânzi; cheltuieli cu 
beneficiile postangajare în profit sau pierdere, planuri de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: creșterea (reducerea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat rezultată din cheltuielile cu dobânzile 
(veniturile din dobânzi)]

negatedLabel Venituri din dobânzi, planuri de beneficii determinate

ifrs-full InterestIncomeExpenseRe 
cognisedForAssetsReclassi 
fiedIntoMeasuredAtAmor 
tisedCost

X duration, credit label Venituri din dobânzi recunoscute pentru activele reclasificate din 
categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere în 
categoria de evaluare la costul amortizat sau la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12C 
b

documentation Cuantumul veniturilor care decurg din dobânzi recunoscute pentru 
activele reclasificate din categoria de evaluare la valoarea justă prin profit 
sau pierdere în categoria de evaluare la costul amortizat sau în categoria 
de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
[Referințe: venituri din dobânzi (cheltuieli cu dobânzile); active 
financiare evaluate la costul amortizat]
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ifrs-full InterestIncomeExpenseRe 
cognisedForFinancialAs 
setsReclassifiedIntoMeasur 
edAtAmortisedCostFirst 
ApplicationOfIFRS9

X duration, credit label Venituri din dobânzi (cheltuieli cu dobânzile) recunoscute pentru 
activele financiare reclasificate în afara categoriei de evaluare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42N 
b

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi (cheltuielilor cu dobânzile) 
recunoscute pentru activele financiare care au fost reclasificate în afara 
categoriei de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere în urma 
trecerii la IFRS 9. [Referințe: active financiare]

ifrs-full InterestIncomeExpenseRe 
cognisedForFinancialLiabi 
litiesReclassifiedIntoMea 
suredAtAmortisedCost 
FirstApplicationOfIFRS9

X duration, credit label Venituri din dobânzi (cheltuieli cu dobânzile) recunoscute pentru 
datoriile financiare reclasificate în afara categoriei de evaluare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, aplicarea inițială a IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42N 
b

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi (cheltuielilor cu dobânzile) 
recunoscute pentru datoriile financiare care au fost reclasificate în afara 
categoriei de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere în urma 
trecerii la IFRS 9. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full InterestIncomeForFinancia 
lAssetsMeasuredAtAmorti 
sedCost

X duration, credit label Venituri din dobânzi pentru activele financiare evaluate la costul 
amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 b

documentation Cuantumul veniturilor rezultate din dobânzile pentru activele financiare 
care sunt evaluate la costul amortizat. [Referințe: venituri din dobânzi; 
active financiare evaluate la costul amortizat]

ifrs-full InterestIncomeForFinancia 
lAssetsNotAtFairValue 
ThroughProfitOrLoss

X duration, credit label Venituri din dobânzi pentru activele financiare neevaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 b

documentation Cuantumul veniturilor rezultate din dobânzile pentru activele financiare 
care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: 
venituri din dobânzi]

ifrs-full InterestIncomeOnAvaila 
bleforsaleFinancialAssets

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente activelor financiare disponibile pentru 
vânzare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente activelor financiare 
disponibile pentru vânzare. [Referințe: venituri din dobânzi; active 
financiare disponibile pentru vânzare]
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ifrs-full InterestIncomeOnCa 
shAndBankBalancesAtCen 
tralBanks

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente soldurilor de numerar și soldurilor bancare 
la băncile centrale

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente soldurilor de numerar și 
soldurilor bancare la băncile centrale. [Referințe: venituri din dobânzi; 
solduri de numerar și solduri bancare la băncile centrale]

ifrs-full InterestIncomeOnCa 
shAndCashEquivalents

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente numerarului și echivalentelor de numerar Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente numerarului și 
echivalentelor de numerar. [Referințe: venituri din dobânzi; numerar și 
echivalente de numerar]

ifrs-full InterestIncomeOnDebtIn 
strumentsHeld

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente instrumentelor de datorie deținute Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente instrumentelor de datorie 
deținute. [Referințe: venituri din dobânzi; instrumente de datorie 
deținute]

ifrs-full InterestIncomeOnDepo 
sits

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente depozitelor Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente depozitelor. [Referințe: 
venituri din dobânzi]

ifrs-full InterestIncomeOnFinancia 
lAssetsDesignatedAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente activelor financiare desemnate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente activelor financiare 
desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: venituri 
din dobânzi; active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior]

ifrs-full InterestIncomeOnFinancia 
lAssetsHeldForTrading

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente activelor financiare deținute în vederea 
tranzacționării

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente activelor financiare deținute 
în vederea tranzacționării. [Referințe: venituri din dobânzi; active 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, clasificate 
drept deținute în vederea tranzacționării]
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ifrs-full InterestIncomeOnHeldto 
maturityInvestments

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente investițiilor păstrate până la scadență Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente investițiilor păstrate până la 
scadență. [Referințe: venituri din dobânzi; investiții păstrate până la 
scadență]

ifrs-full InterestIncomeOnImpair 
edFinancialAssetsAccrued

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente activelor financiare depreciate acumulate Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 d

documentation Cuantumul veniturilor rezultate din dobânzile aferente activelor 
financiare depreciate acumulate după depreciere, folosind rata dobânzii 
utilizată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare în scopul 
evaluării pierderii din depreciere. [Referințe: venituri din dobânzi]

ifrs-full InterestIncomeOnImpair 
edFinancialAssetsAccrue 
dAbstract

label Venituri din dobânzi aferente activelor financiare depreciate acumulate 
[abstract]

ifrs-full InterestIncomeOnLoan 
sAndAdvancesToBanks

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente împrumuturilor și avansurilor către bănci Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente împrumuturilor și 
avansurilor către bănci. [Referințe: venituri din dobânzi; împrumuturi și 
avansuri către bănci]

ifrs-full InterestIncomeOnLoan 
sAndAdvancesToCusto 
mers

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente împrumuturilor și avansurilor către clienți Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente împrumuturilor și 
avansurilor către clienți. [Referințe: venituri din dobânzi; împrumuturi și 
avansuri către clienți]

ifrs-full InterestIncomeOnLoan 
sAndReceivables

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente împrumuturilor și creanțelor Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente împrumuturilor și 
creanțelor. [Referințe: venituri din dobânzi; împrumuturi și creanțe]

ifrs-full InterestIncomeOnOtherFi 
nancialAssets

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente altor active financiare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente altor active financiare. 
[Referințe: venituri din dobânzi; alte active financiare]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/873  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full InterestIncomeOnReverse 
RepurchaseAgreement 
sAndCashCollateralOnSe 
curitiesBorrowed

X duration, credit label Venituri din dobânzi aferente acordurilor reverse repo și garanțiilor în 
numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi aferente acordurilor reverse repo și 
garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut. 
[Referințe: venituri din dobânzi; acorduri reverse repo și garanții în 
numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut]

ifrs-full InterestIncomeReimburse 
mentRights

X duration, debit label Creșterea drepturilor de rambursare legate de obligațiile privind 
beneficiul determinat, ca urmare a veniturilor din dobânzi

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
b

documentation Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, rezultată din veniturile din dobânzile 
aferente drepturilor de rambursare. [Referințe: venituri din dobânzi; 
drepturile de rambursare legate de obligațiile privind beneficiul 
determinat, la valoarea justă]

ifrs-full InterestPaidClassifiedAsFi 
nancingActivities

(X) duration, credit label Dobânzi plătite, clasificate drept activități de finanțare Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Ieșirile de numerar pentru dobânzile plătite, clasificate drept activități de 
finanțare.

negatedTerseLa-
bel

Dobânzi plătite

ifrs-full InterestPaidClassifiedAsIn 
vestingActivities

(X) duration, credit label Dobânzi plătite, clasificate drept activități de investiție Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Ieșirile de numerar pentru dobânzile plătite, clasificate drept activități de 
investiție.

negatedTerseLa-
bel

Dobânzi plătite

ifrs-full InterestPaidClassifiedAsO 
peratingActivities

(X) duration, credit label Dobânzi plătite, clasificate drept activități de exploatare Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Ieșirile de numerar pentru dobânzile plătite, clasificate drept activități de 
exploatare.

negatedTerseLa-
bel

Dobânzi plătite
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ifrs-full InterestPayable X instant, credit label Dobânda de plătit Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dobânzilor recunoscute drept datorii.

ifrs-full InterestRateBenchmarkRe 
formPhase2Member

member label Reforma indicelui de referință al ratei dobânzii – faza 2 [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 39.108H, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 16.C1B, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.50, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 9.7.1.10

documentation Acest membru reprezintă Reforma indicelui de referință al ratei dobânzii 
– faza 2 (Amendamente la IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 și IFRS 16), 
emisă în august 2020.

ifrs-full InterestRateBenchmark 
sAxis

axis label Indicii de referință ai ratei dobânzii [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J b

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full InterestRateBenchmarks 
Member

member [default] label Indicii de referință ai ratei dobânzii [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J b

documentation Acest membru reprezintă toți indicii de referință ai ratei dobânzii. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Indicii de referință ai 
ratei dobânzii” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full InterestRateMeasuremen 
tInputMember

member label Rata dobânzii, dată de intrare pentru evaluare [member] Exemplu: IFRS 13.B36 a

documentation Acest membru reprezintă o rată a dobânzii utilizată ca dată de intrare 
pentru evaluare.

ifrs-full InterestRateRiskMember member label Riscul ratei dobânzii [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii), 
prezentarea informațiilor: IFRS 7 – 
Termeni definiți

documentation Acest membru reprezintă tipul de risc ca valoarea justă sau fluxurile 
viitoare de trezorerie ale unui instrument financiar să fluctueze din 
cauza modificărilor ratelor dobânzii pe piață. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]
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ifrs-full InterestRateSwapContract 
Member

member label Contract swap pe rata dobânzii [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un contract swap pe rata dobânzii. [Referințe: 
contract swap [member]]

ifrs-full InterestRateTypesMember member [default] label Tipuri de rate ale dobânzii [member] Practică comună: IFRS 7.39

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de rate ale dobânzii. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de rate ale 
dobânzii” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: 
riscul ratei dobânzii [member]]

ifrs-full InterestReceivable X instant, debit label Dobânda de încasat Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dobânzilor recunoscute drept creanțe.

ifrs-full InterestReceivedClassifie 
dAsInvestingActivities

X duration, debit label Dobânzi încasate, clasificate drept activități de investiție Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Intrările de numerar provenite din dobânzile încasate, clasificate drept 
activități de investiție.

terseLabel Dobânzi încasate

ifrs-full InterestReceivedClassifie 
dAsOperatingActivities

X duration, debit label Dobânzi încasate, clasificate drept activități de exploatare Prezentarea informațiilor: IAS 7.31

documentation Intrările de numerar provenite din dobânzile încasate, clasificate drept 
activități de exploatare.

terseLabel Dobânzi încasate
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ifrs-full InterestRevenueCalculate 
dUsingEffectiveInterestMe 
thod

X duration, credit label Venituri din dobânzi calculate prin metoda dobânzii efective Prezentarea informațiilor: IAS 1.82 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.82 a (i)

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi calculate prin metoda dobânzii 
efective. Metoda dobânzii efective este metoda utilizată la calcularea 
costului amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare și 
la alocarea și recunoașterea veniturilor din dobânzi sau a cheltuielilor cu 
dobânzile în profit sau pierdere în decursul perioadei relevante. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full InterestRevenueExpense X duration, credit label Venituri din dobânzi (cheltuieli cu dobânzile) Practică comună: IAS 1.85, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.23, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.28 e

documentation Cuantumul veniturilor sau al cheltuielilor care decurg din dobânzi. 
[Referințe: cheltuieli cu dobânzile; venituri din dobânzi]

ifrs-full InterestRevenueForFinan 
cialAssetsMeasuredAtFair 
ValueThroughOtherCom 
prehensiveIncome

X duration, credit label Venituri din dobânzi pentru activele financiare evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 b

documentation Cuantumul veniturilor din dobânzi care decurg din active financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
[Referințe: venituri; active financiare evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full InternalCreditGradesAxis axis label Clase de rating de credit intern [axis] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a, 
exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c, 
exemplu: IFRS 7.IG20C, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG25 b

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full InternalCreditGradesMem 
ber

member label Clase de rating de credit intern [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39G a, 
exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c, 
exemplu: IFRS 7.IG20C, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG25 b

documentation Acest membru reprezintă clasele de rating de credit care au fost elaborate 
chiar de către entitate.
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ifrs-full InternallyGeneratedMem 
ber

member label Elemente generate intern [member] Prezentarea informațiilor: IAS 38.118

documentation Acest membru reprezintă elementele care au fost generate intern de către 
entitate.

ifrs-full IntrinsicValueOfLiabilities 
FromSharebasedPayment 
TransactionsForWhich 
CounterpartysRightToCa 
shOrOtherAssetsVes 
ted2011

X instant, credit label Valoarea intrinsecă a datoriilor din tranzacții cu plata pe bază de acțiuni 
pentru care dreptul partenerului de a încasa numerar sau alte active a 
devenit exercitabil

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.51 b 
(ii)

documentation Valoarea intrinsecă a datoriilor care rezultă din tranzacții cu plata pe 
bază de acțiuni pentru care dreptul partenerului de a încasa numerar sau 
alte active a devenit exercitabil înainte de sfârșitul perioadei (de exemplu, 
drepturi privind aprecierea acțiunilor care au devenit exercitabile). 
Valoarea intrinsecă este diferența dintre valoarea justă a acțiunilor asupra 
cărora partenerul are dreptul (condiționat sau necondiționat) de a 
subscrie sau pe care are dreptul să le primească și prețul (dacă există) pe 
care partenerul trebuie (sau va trebui) să îl plătească pentru acele acțiuni. 
Tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni sunt tranzacțiile în care entitatea: 
(a) primește bunuri sau servicii de la furnizorul acestora (inclusiv de la un 
angajat) într-un angajament de plată pe bază de acțiuni sau (b) are 
obligația de a deconta tranzacția cu furnizorul într-un angajament de 
plată pe bază de acțiuni atunci când o altă entitate din grup primește 
respectivele bunuri sau servicii, pentru care dreptul partenerului de a 
încasa numerar sau alte active a devenit exercitabil înainte de sfârșitul 
perioadei (de exemplu, drepturi privind aprecierea acțiunilor care au 
devenit exercitabile).

ifrs-full Inventories X instant, debit label Stocuri curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 g, 
exemplu: IAS 1.68, prezentarea 
informațiilor: IAS 2.36 b

documentation Cuantumul stocurilor curente. [Referințe: stocuri]

totalLabel Total stocuri curente

ifrs-full InventoriesAtFairValue 
LessCostsToSell

X instant, debit label Stocuri, la valoarea justă minus costurile de vânzare Prezentarea informațiilor: IAS 2.36 c

documentation Cuantumul stocurilor contabilizate la valoarea justă minus costurile de 
vânzare. [Referințe: la valoarea justă [member]]
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ifrs-full InventoriesAtNetRealisa 
bleValue

X instant, debit label Stocuri, la valoarea realizabilă netă Practică comună: IAS 2.36

documentation Cuantumul stocurilor contabilizate la valoarea realizabilă netă. 
[Referințe: stocuri]

ifrs-full InventoriesPledgedAsSe 
curityForLiabilities

X instant, debit label Stocuri gajate în contul datoriilor Prezentarea informațiilor: IAS 2.36 h

documentation Cuantumul stocurilor gajate în contul datoriilor. [Referințe: stocuri]

ifrs-full InventoriesTotal X instant, debit label Stocuri Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 g

documentation Cuantumul activelor: (a) deținute în vederea vânzării pe parcursul 
desfășurării normale a activității; (b) în curs de producție în vederea unei 
astfel de vânzări sau (c) sub formă de materiale și alte consumabile ce 
urmează a fi folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de 
servicii. Stocurile includ bunurile cumpărate și deținute în vederea 
revânzării, inclusiv, de exemplu, mărfurile achiziționate de un 
comerciant cu amănuntul și deținute în vederea revânzării sau terenurile 
și alte proprietăți imobiliare deținute în vederea revânzării. Stocurile 
includ, de asemenea, produsele finite ale entității sau producția aflată în 
curs de execuție de către entitate, precum și materiale și consumabile 
destinate utilizării în procesul de producție. [Referințe: produsele finite 
curente; mărfurile curente; produsele în curs de execuție curente; 
terenurile]

ifrs-full InventoryCostFormulas text label Descrierea formulelor de determinare a costului pentru stocuri Prezentarea informațiilor: IAS 2.36 a

documentation Descrierea formulelor de determinare a costului utilizate pentru 
evaluarea stocurilor. [Referințe: stocuri]

ifrs-full InventoryRecognisedAsO 
fAcquisitionDate

X instant, debit label Stocuri recunoscute la data achiziției Exemplu: IFRS 3.B64 i, exemplu: IFRS 
3.IE72

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru stocurile dobândite 
într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: stocuri; combinări de 
întreprinderi [member]]
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ifrs-full InventoryWritedown2011 X duration label Reducerea valorii contabile a stocurilor Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 2.36 e

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute legate de reducerea valorii 
contabile a stocurilor până la valoarea realizabilă netă. [Referințe: 
stocuri]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full InvestmentAccountedFor 
UsingEquityMethod

X instant, debit label Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12. 
B16, prezentarea informațiilor: IFRS 
8.24 adocumentation Cuantumul investițiilor contabilizate prin metoda punerii în echivalență. 

Metoda punerii în echivalență este o metodă de contabilizare prin care 
investiția este inițial recunoscută la cost și ajustată ulterior în funcție de 
modificările postdobândire ale cotei investitorului din activele nete ale 
entității în care a investit. Profitul sau pierderea investitorului include 
cota sa din profitul sau pierderea entității în care a investit. Alte elemente 
ale rezultatului global al investitorului includ cota sa din celelalte 
elemente ale rezultatului global al entității în care a investit. [Referințe: la 
cost [member]]

totalLabel Total investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență

ifrs-full InvestmentContractsLiabil 
ities

X instant, credit label Datorii din contracte de investiții Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor aferente contractelor de investiții care intră sub 
incidența IAS 39 sau a IFRS 9.

ifrs-full InvestmentFundsAmount 
ContributedToFairValueOf 
PlanAssets

X instant, debit label Fonduri de investiții, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 f

documentation Cuantumul cu care fondurile de investiții contribuie la valoarea justă a 
activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, 
la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]; fonduri de 
investiții [member]]

ifrs-full InvestmentFundsMember member label Fonduri de investiții [member] Exemplu: IFRS 12.B23 c

documentation Acest membru reprezintă fondurile de investiții.

ifrs-full InvestmentFundsPercenta 
geContributedToFairVa 
lueOfPlanAssets

X.XX instant label Fonduri de investiții, procentul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 f

documentation Procentul cu care fondurile de investiții contribuie la valoarea justă a 
activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, 
la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]; Fonduri de 
investiții [member]] [În opoziție cu: fonduri de investiții, cuantumul cu 
care contribuie la valoarea justă a activelor planului]
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ifrs-full InvestmentIncome X duration, credit label Venituri din investiții Practică comună: IAS 1.85, 
prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b 
(iii)documentation Cuantumul veniturilor din investiții, cum ar fi dobânzile și dividendele.

ifrs-full InvestmentProperty X instant, debit label Investiții imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.76, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 ddocumentation Cuantumul proprietăților imobiliare (un teren sau o clădire – sau o parte 

a unei clădiri – sau ambele) deținute (de proprietar sau de locatar ca activ 
aferent dreptului de utilizare) mai degrabă pentru a obține venituri din 
chirii sau pentru creșterea valorii capitalului sau ambele, decât pentru: (a) 
a fi utilizate pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau 
în scopuri administrative sau (b) a fi vândute pe parcursul desfășurării 
normale a activității.

totalLabel Total investiții imobiliare

periodStartLabel Investiții imobiliare la începutul perioadei

periodEndLabel Investiții imobiliare la finalul perioadei

ifrs-full InvestmentPropertyAb 
stract

label Investiții imobiliare [abstract]

ifrs-full InvestmentPropertyCarrie 
dAtCostOrInAccordance 
WithIFRS16WithinFairVa 
lueModelAtTimeOfSale

X instant, debit label Investiții imobiliare contabilizate la cost sau în conformitate cu IFRS 16 
în cadrul modelului valorii juste, la momentul vânzării

Prezentarea informațiilor: IAS 40.78 d 
(ii)

documentation Cuantumul, la momentul vânzării, al unei investiții imobiliare 
contabilizate la cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului 
valorii juste. [Referințe: la cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul 
modelului valorii juste [member]; investiții imobiliare]

ifrs-full InvestmentPropertyCom 
pleted

X instant, debit label Investiții imobiliare finalizate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul investițiilor imobiliare a căror construcție sau amenajare este 
finalizată. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full InvestmentPropertyCom 
pletedMember

member label Investiții imobiliare finalizate [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă investițiile imobiliare finalizate. [Referințe: 
investiții imobiliare finalizate]
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ifrs-full InvestmentPropertyFairVa 
lueUsedAsDeemedCost

X instant, debit label Valoarea justă a investițiilor imobiliare utilizată drept cost presupus Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30

documentation Cuantumul investițiilor imobiliare a căror valoare justă a fost utilizată 
drept cost presupus în situația poziției financiare IFRS de deschidere. 
[Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full InvestmentPropertyMem 
ber

member label Investiții imobiliare [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
exemplu: IFRS 13.94, exemplu: IFRS 
13.IE60documentation Acest membru reprezintă investițiile imobiliare. Acesta reprezintă, de 

asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de investiții imobiliare” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: investiții 
imobiliare]

ifrs-full InvestmentPropertyUnder 
ConstructionOrDevelop 
ment

X instant, debit label Investiții imobiliare în curs de construire sau amenajare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul proprietăților imobiliare în curs de construire sau amenajare 
în scopul utilizării viitoare ca investiții imobiliare. [Referințe: investiții 
imobiliare]

ifrs-full InvestmentPropertyUnder 
ConstructionOrDevelop 
mentMember

member label Investiții imobiliare în curs de construire sau amenajare [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă investițiile imobiliare aflate în curs de 
construire sau amenajare. [Referințe: Investiții imobiliare în curs de 
construire sau amenajare]

ifrs-full InvestmentsAccountedFor 
UsingEquityMethodAb 
stract

label Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență [abstract]

ifrs-full InvestmentsAccountedFor 
UsingEquityMethodMem 
ber

member label Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență [member] Practică comună: IAS 36.127

documentation Acest membru reprezintă investițiile contabilizate prin metoda punerii 
în echivalență. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență]

ifrs-full InvestmentsForRiskOfPoli 
cyholders

X instant, debit label Investiții pentru riscul suportat de deținătorii de polițe de asigurare Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul investițiilor corespunzătoare datoriilor de asigurare în cazul 
cărora toate riscurile sunt suportate de deținătorii de polițe de asigurare.
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ifrs-full InvestmentsInAssociates X instant, debit label Investiții în entități asociate raportate în situații financiare separate Prezentarea informațiilor: IAS 27.10

documentation Cuantumul investițiilor în entități asociate din situațiile financiare 
separate ale unei entități. [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full InvestmentsInAssociate 
sAccountedForUsingEqui 
tyMethod

X instant, debit label Investiții în entități asociate contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul investițiilor în entități asociate contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență. [Referințe: entități asociate [member]; investiții 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență]

ifrs-full InvestmentsInEquityInstru 
mentsMeasuredAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncomeAxis

axis label Investiții în instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full InvestmentsInEquityInstru 
mentsMeasuredAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncomeMember

member [default] label Investiții în instrumente de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11A 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Acest membru reprezintă investițiile în instrumentele de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Investiții în instrumente de capitaluri proprii 
desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: la valoarea 
justă [member]; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full InvestmentsInJointVen 
tures

X instant, debit label Investiții în asocieri în participație raportate în situații financiare separate Prezentarea informațiilor: IAS 27.10

documentation Cuantumul investițiilor în asocieri în participație din situațiile financiare 
separate ale unei entități. [Referințe: asocieri în participație [member]]
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ifrs-full InvestmentsInJointVenture 
sAccountedForUsingEqui 
tyMethod

X instant, debit label Investiții în asocieri în participație contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul investițiilor în asocieri în participație contabilizate prin 
metoda punerii în echivalență. [Referințe: asocieri în participație 
[member]; investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență]

ifrs-full InvestmentsInSubsidiaries X instant, debit label Investiții în filiale raportate în situații financiare separate Prezentarea informațiilor: IAS 27.10

documentation Cuantumul investițiilor în filiale din situațiile financiare separate ale unei 
entități. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full InvestmentsInSubsidiaries 
JointVenturesAndAssoci 
ates

X instant, debit label Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate raportate în 
situații financiare separate

Prezentarea informațiilor: IAS 27.10

documentation Cuantumul investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități 
asociate din situațiile financiare separate ale unei entități. [Referințe: 
entități asociate [member]; asocieri în participație [member]; filiale 
[member]; investiții în filiale raportate în situații financiare separate]

totalLabel Total investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate 
raportate în situații financiare separate

ifrs-full InvestmentsInSubsidiaries 
JointVenturesAndAssocia 
tesAbstract

label Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate raportate în 
situații financiare separate [abstract]

ifrs-full InvestmentsOtherThanIn 
vestmentsAccountedForU 
singEquityMethod

X instant, debit label Alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul altor investiții decât investițiile contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență]
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ifrs-full IssueCostsNotRecognise 
dAsExpenseForTransac 
tionRecognisedSeparately 
FromAcquisitionOfAsset 
sAndAssumptionOfLiabili 
tiesInBusinessCombina 
tion

X duration, debit label Costurile de emitere care nu sunt recunoscute drept cheltuieli pentru 
tranzacțiile recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea 
datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
m

documentation Cuantumul costurilor de emitere care nu sunt recunoscute drept 
cheltuieli pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția 
activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full IssuedCapital X instant, credit label Capital emis Exemplu: IAS 1.78 e

documentation Valoarea nominală a capitalului emis.

totalLabel Total capital emis

ifrs-full IssuedCapitalAbstract label Capital emis [abstract]

ifrs-full IssuedCapitalMember member label Capital emis [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în capitalul emis.

ifrs-full IssuedCapitalOrdinary 
Shares

X instant, credit label Capital emis, acțiuni ordinare Practică comună: IAS 1.78 e

documentation Valoarea nominală a capitalului care rezultă din emiterea de acțiuni 
ordinare. [Referințe: capital emis]

ifrs-full IssuedCapitalPreference 
Shares

X instant, credit label Capital emis, acțiuni preferențiale Practică comună: IAS 1.78 e

documentation Valoarea nominală a capitalului care rezultă din emiterea de acțiuni 
preferențiale. [Referințe: capital emis]

ifrs-full IssueOfConvertibleInstru 
ments

X duration, credit label Emiterea de instrumente convertibile Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Modificarea capitalurilor proprii rezultată în urma emiterii de 
instrumente convertibile.
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ifrs-full IssueOfEquity X duration, credit label Emiterea de capitaluri proprii Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d 
(iii)

documentation Creșterea capitalurilor proprii prin intermediul emiterii de instrumente 
de capitaluri proprii.

commentary-
Guidance

Utilizați acest element împreună cu axa „Clase de capital social” și axa 
„Componentele capitalurilor proprii” atunci când o entitate are mai 
multe clase de capital social. De exemplu, utilizarea ambelor axe este 
necesară pentru ca un utilizator al situațiilor financiare marcate să 
înțeleagă dacă sumele raportate pentru acțiunile preferențiale reprezintă 
doar capital emis sau, alternativ, dacă includ, de asemenea, cuantumul 
primei de emisiune.

ifrs-full IssuesFairValueMeasure 
mentAssets

X duration, debit label Emisiuni, evaluare la valoarea justă, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Creșterea valorii juste evaluate a activelor rezultată în urma emisiunilor 
de active. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full IssuesFairValueMeasure 
mentEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration, credit label Emisiuni, evaluare la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Creșterea valorii juste evaluate a instrumentelor de capitaluri proprii ale 
entității rezultată în urma emisiunilor de instrumente de capitaluri 
proprii. [Referințe: la valoarea justă [member]; propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full IssuesFairValueMeasure 
mentLiabilities

X duration, credit label Emisiuni, evaluare la valoarea justă, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Creșterea valorii juste evaluate a datoriilor rezultată în urma emisiunilor 
de datorii. [Referințe: la valoarea justă [member]]

esef_cor ItemsAreFurtherDetaile 
dInSection800100Subclas 
sificationsOfAssetsLiabili 
tiesAndEquities

guidance label Elementele sunt detaliate în secțiunea [800100] Subclasificări ale 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

esef_cor ItemsAreFurtherDetaile 
dInSection800200Analysi 
sOfIncomeAndExpense

guidance label Elementele sunt detaliate în secțiunea [800200] Analiza veniturilor și a 
cheltuielilor
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esef_cor ItemsAreFurtherDetaile 
dInSection800300State 
mentOfCashFlowsAdditio 
nalDisclosures

guidance label Elementele sunt detaliate în secțiunea [800300] Situația fluxurilor de 
trezorerie, prezentări suplimentare de informații

esef_cor ItemsAreFurtherDetaile 
dInSection800400State 
mentOfChangesInEqui 
tyAdditionalDisclosures

guidance label Elementele sunt detaliate în secțiunea [800400] Situația modificărilor 
capitalurilor proprii, prezentări suplimentare de informații

ifrs-full ItemsForPresentationOfRe 
gulatoryDeferralAccount 
sAbstract

label Elemente pentru prezentarea conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [abstract]

ifrs-full ItemsInCourseOfCollec 
tionFromOtherBanks

X instant, debit label Elemente în curs de colectare de la alte bănci Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul elementelor care au fost transmise de la alte bănci, dar care 
nu au fost încă primite și procesate de către entitate.

ifrs-full ItemsInCourseOfTransmis 
sionToOtherBanks

X instant, credit label Elemente în curs de transmitere către alte bănci Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul elementelor care au fost transmise către alte bănci, dar care 
nu au fost încă primite și procesate de către băncile respective.

ifrs-full ItemsOfContingentLiabili 
tiesAxis

axis label Elemente de datorii contingente [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ItemsOfContingentLiabili 
tiesMember

member [default] label Elemente de datorii contingente [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j

documentation Acest membru reprezintă elemente individuale agregate de datorii 
contingente. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Elemente de datorii contingente” în cazul în care nu este utilizat niciun 
alt membru. [Referințe: datorii contingente [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/888 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full JointControlOrSignifican 
tInfluenceMember

member label Entități care dețin controlul în comun sau exercită o influență 
semnificativă asupra entității [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 24.19 b

documentation Acest membru reprezintă entitățile care dețin controlul în comun sau 
exercită o influență semnificativă asupra entității. Controlul comun 
reprezintă controlul partajat al unui angajament, convenit într-o formă 
contractuală, care se manifestă doar atunci când deciziile legate de 
activitățile relevante necesită consimțământul unanim al părților care 
dețin controlul comun. Influența semnificativă este capacitatea de a 
participa la luarea deciziilor de politică financiară și de exploatare ale 
entității în care s-a investit, fără a exercita un control sau un control 
comun asupra acestor politici.

ifrs-full JointOperationsAxis axis label Activități comune [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full JointOperationsMember member label Activități comune [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 c

documentation Acest membru reprezintă angajamentele comune în cadrul cărora părțile 
care dețin controlul comun al angajamentului au drepturi la activele și au 
obligații privind datoriile aferente angajamentului.

ifrs-full JointVenturesAxis axis label Asocieri în participație [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
b, prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full JointVenturesMember member label Asocieri în participație [member] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
b, prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M a

documentation Acest membru reprezintă angajamentele comune în cadrul cărora părțile 
care dețin controlul comun al angajamentului au drepturi la activele nete 
ale angajamentului.

ifrs-full JointVenturesWhereEnti 
tyIsVenturerMember

member label Asocieri în participație în care entitatea este asociat [member] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19 e

documentation Acest membru reprezintă asocierile în participație în care entitatea este 
asociat. Un asociat într-o asociere în participație este o parte într-o 
asociere în participație care deține controlul comun asupra acelei 
asocieri în participație. [Referințe: asocieri în participație [member]]

ifrs-full KeyManagementPersonnel 
Compensation

X duration, debit label Compensarea personalului-cheie din conducere Prezentarea informațiilor: IAS 24.17

documentation Cuantumul compensării personalului-cheie din conducere. [Referințe: 
personalul-cheie din conducerea entității sau a societății-mamă 
[member]]

ifrs-full KeyManagementPersonnel 
CompensationOtherLong 
termBenefits

X duration, debit label Compensarea personalului-cheie din conducere, alte beneficii pe termen 
lung ale angajaților

Prezentarea informațiilor: IAS 24.17 c

documentation Cuantumul compensării personalului-cheie din conducere sub forma 
altor beneficii pe termen lung ale angajaților. [Referințe: alte beneficii pe 
termen lung ale angajaților; personalul-cheie din conducerea entității sau 
a societății-mamă [member]]

ifrs-full KeyManagementPersonnel 
CompensationPostemploy 
mentBenefits

X duration, debit label Compensarea personalului-cheie din conducere, beneficii postangajare Prezentarea informațiilor: IAS 24.17 b

documentation Cuantumul compensării personalului-cheie din conducere sub forma 
beneficiilor postangajare. [Referințe: personalul-cheie din conducerea 
entității sau a societății-mamă [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/890 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full KeyManagementPersonnel 
CompensationSharebased 
Payment

X duration, debit label Compensarea personalului-cheie din conducere, plăți pe bază de acțiuni Prezentarea informațiilor: IAS 24.17 e

documentation Cuantumul compensării personalului-cheie din conducere sub forma 
plăților pe bază de acțiuni. [Referințe: personalul-cheie din conducerea 
entității sau a societății-mamă [member]]

ifrs-full KeyManagementPersonnel 
CompensationShortter 
mEmployeeBenefits

X duration, debit label Compensarea personalului-cheie din conducere, beneficii pe termen 
scurt ale angajaților

Prezentarea informațiilor: IAS 24.17 a

documentation Cuantumul compensării personalului-cheie din conducere sub forma 
beneficiilor pe termen scurt ale angajaților. [Referințe: personalul-cheie 
din conducerea entității sau a societății-mamă [member]]

ifrs-full KeyManagementPersonnel 
CompensationTermina 
tionBenefits

X duration, debit label Compensarea personalului-cheie din conducere, compensații pentru 
încetarea contractului de muncă

Prezentarea informațiilor: IAS 24.17 d

documentation Cuantumul compensării personalului-cheie din conducere sub forma 
compensațiilor pentru încetarea contractului de muncă. [Referințe: 
cheltuieli aferente compensațiilor pentru încetarea contractului de 
muncă; personalul-cheie din conducerea entității sau a societății-mamă 
[member]]

ifrs-full KeyManagementPersonne 
lOfEntityOrParentMember

member label Personalul-cheie din conducerea entității sau a societății-mamă 
[member]

Prezentarea informațiilor: IAS 24.19 f

documentation Acest membru reprezintă acele persoane care au autoritatea și 
responsabilitatea de a planifica, a conduce și a controla activitățile 
entității, în mod direct sau indirect, incluzând orice director (executiv sau 
nu) al entității.

ifrs-full Land X instant, debit label Terenuri Exemplu: IAS 16.37 a

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în terenuri deținute de 
entitate pentru a fi utilizate în activitățile sale. [Referințe: imobilizări 
corporale]

ifrs-full LandAndBuildings X instant, debit label Terenuri și clădiri Exemplu: IAS 16.37 b

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în terenuri și clădiri 
amortizabile și structuri similare, utilizate în activități. [Referințe: clădiri; 
terenuri; imobilizări corporale]

totalLabel Total terenuri și clădiri
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ifrs-full LandAndBuildingsAb 
stract

label Terenuri și clădiri [abstract]

ifrs-full LandAndBuildingsMem 
ber

member label Terenuri și clădiri [member] Exemplu: IAS 16.37 b

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în terenuri și clădiri amortizabile și structuri similare, utilizate în 
activități. [Referințe: clădiri; terenuri; imobilizări corporale]

ifrs-full LandMember member label Terenuri [member] Exemplu: IAS 16.37 a

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în terenuri deținute de entitate pentru a fi utilizate în activitățile sale. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full LaterThanFifteenYearsAnd 
NotLaterThanTwentyYears 
Member

member label Mai mare de cincisprezece ani, dar nu mai mare de douăzeci de ani 
[member]

Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de cincisprezece 
ani, dar nu mai mare de douăzeci de ani.

ifrs-full LaterThanFiveYearsAndNo 
tLaterThanSevenYears 
Member

member label Mai mare de cinci ani, dar nu mai mare de șapte ani [member] Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de cinci ani, dar 
nu mai mare de șapte ani.

ifrs-full LaterThanFiveYearsAndNo 
tLaterThanTenYearsMem 
ber

member label Mai mare de cinci ani, dar nu mai mare de zece ani [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31Adocumentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de cinci ani, dar 

nu mai mare de zece ani.

ifrs-full LaterThanFiveYearsMem 
ber

member label Mai mare de cinci ani [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
B35 g, exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de cinci ani.
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ifrs-full LaterThanFourMonths 
Member

member label Mai mare de patru luni [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de patru luni.

ifrs-full LaterThanFourYearsAnd 
NotLaterThanFiveYears 
Member

member label Mai mare de patru ani, dar nu mai mare de cinci ani [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de patru ani, dar 
nu mai mare de cinci ani.

ifrs-full LaterThanOneMonthAnd 
NotLaterThanSixMonths 
Member

member label Mai mare de o lună, dar nu mai mare de șase luni [member] Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de o lună, dar nu 
mai mare de șase luni.

ifrs-full LaterThanOneMonthAnd 
NotLaterThanThree 
MonthsMember

member label Mai mare de o lună, dar nu mai mare de trei luni [member] Exemplu: IFRS 7.B11 b, exemplu: IFRS 
7.B35 b, exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de o lună, dar nu 
mai mare de trei luni.

ifrs-full LaterThanOneMonthAnd 
NotLaterThanTwoMonths 
Member

member label Mai mare de o lună, dar nu mai mare de două luni [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
exemplu: IFRS 7.35N, practică 
comună: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37, exemplu: IFRS 7.IG20Ddocumentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de o lună, dar nu 

mai mare de două luni.

ifrs-full LaterThanOneYearAndNo 
tLaterThanFiveYearsMem 
ber

member label Mai mare de un an, dar nu mai mare de cinci ani [member] Exemplu: IFRS 7.B11 d, exemplu: IFRS 
7.IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de un an, dar nu 
mai mare de cinci ani.
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ifrs-full LaterThanOneYearAndNo 
tLaterThanThreeYears 
Member

member label Mai mare de un an, dar nu mai mare de trei ani [member] Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
B35 e, exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de un an, dar nu 
mai mare de trei ani.

ifrs-full LaterThanOneYearAndNo 
tLaterThanTwoYearsMem 
ber

member label Mai mare de un an, dar nu mai mare de doi ani [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de un an, dar nu 
mai mare de doi ani.

ifrs-full LaterThanOneYearMem 
ber

member label Mai mare de un an [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.61 b, 
exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37 a, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG28 ddocumentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de un an.

ifrs-full LaterThanSevenYearsAnd 
NotLaterThanTenYears 
Member

member label Mai mare de șapte ani, dar nu mai mare de zece ani [member] Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de șapte ani, dar 
nu mai mare de zece ani.

ifrs-full LaterThanSixMonthsAnd 
NotLaterThanOneYear 
Member

member label Mai mare de șase luni, dar nu mai mare de un an [member] Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37 a, exemplu: IFRS 7.B11, 
exemplu: IFRS 7.B35 d, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG28 c, 
exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de șase luni, dar 
nu mai mare de un an.

ifrs-full LaterThanSixMonthsMem 
ber

member label Mai mare de șase luni [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de șase luni.
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ifrs-full LaterThanTenYearsAndNo 
tLaterThanFifteenYears 
Member

member label Mai mare de zece ani, dar nu mai mare de cincisprezece ani [member] Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de zece ani, dar 
nu mai mare de cincisprezece ani.

ifrs-full LaterThanTenYearsMem 
ber

member label Mai mare de zece ani [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de zece ani.

ifrs-full LaterThanThreeMonth 
sAndNotLaterThanFour 
MonthsMember

member label Mai mare de trei luni, dar nu mai mare de patru luni [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de trei luni, dar 
nu mai mare de patru luni.

ifrs-full LaterThanThreeMonth 
sAndNotLaterThanO 
neYearMember

member label Mai mare de trei luni, dar nu mai mare de un an [member] Exemplu: IFRS 7.B11 c

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de trei luni, dar 
nu mai mare de un an.

ifrs-full LaterThanThreeMonth 
sAndNotLaterThanSix 
MonthsMember

member label Mai mare de trei luni, dar nu mai mare de șase luni [member] Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37 a, exemplu: IFRS 7.B11, 
exemplu: IFRS 7.B35 c, exemplu: data 
de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG28 b, 
exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de trei luni, dar 
nu mai mare de șase luni.

ifrs-full LaterThanThreeMonths 
Member

member label Mai mare de trei luni [member] Exemplu: IFRS 7.35N, practică 
comună: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37, exemplu: IFRS 7.IG20D

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de trei luni.

ifrs-full LaterThanThreeYearsAnd 
NotLaterThanFiveYears 
Member

member label Mai mare de trei ani, dar nu mai mare de cinci ani [member] Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
B35 f, exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de trei ani, dar 
nu mai mare de cinci ani.
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ifrs-full LaterThanThreeYearsAnd 
NotLaterThanFourYears 
Member

member label Mai mare de trei ani, dar nu mai mare de patru ani [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de trei ani, dar 
nu mai mare de patru ani.

ifrs-full LaterThanThreeYearsMem 
ber

member label Mai mare de trei ani [member] Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de trei ani.

ifrs-full LaterThanTwentyYear 
sAndNotLaterThanTwenty 
fiveYearsMember

member label Mai mare de douăzeci de ani, dar nu mai mare de douăzeci și cinci de ani 
[member]

Exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de douăzeci de 
ani, dar nu mai mare de douăzeci și cinci de ani.

ifrs-full LaterThanTwoMonthsAnd 
NotLaterThanThree 
MonthsMember

member label Mai mare de două luni, dar nu mai mare de trei luni [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
exemplu: IFRS 7.35N, practică 
comună: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37, exemplu: IFRS 7.IG20Ddocumentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de două luni, dar 

nu mai mare de trei luni.

ifrs-full LaterThanTwoYearsAnd 
NotLaterThanFiveYears 
Member

member label Mai mare de doi ani, dar nu mai mare de cinci ani [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de doi ani, dar nu 
mai mare de cinci ani.

ifrs-full LaterThanTwoYearsAnd 
NotLaterThanThreeYears 
Member

member label Mai mare de doi ani, dar nu mai mare de trei ani [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp mai mare de doi ani, dar nu 
mai mare de trei ani.
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ifrs-full LeaseCommitmentsFor 
ShorttermLeasesForWhi 
chRecognitionExemption 
HasBeenUsed

X instant, credit label Angajamente de leasing pentru contractele de leasing pe termen scurt în 
cazul cărora s-a utilizat derogarea de la recunoaștere

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.55

documentation Cuantumul angajamentelor de leasing pentru contractele de leasing pe 
termen scurt contabilizate în conformitate cu punctul 6 din IFRS 16. Un 
contract de leasing pe termen scurt este un contract de leasing care, la 
data începerii, are o durată a contractului de leasing de 12 luni sau mai 
mică. Un contract de leasing care include o opțiune de cumpărare nu este 
un contract de leasing pe termen scurt.

ifrs-full LeaseholdImprovements 
Member

member label Modernizări ale activelor în sistem de leasing [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în modernizări ale activelor deținute în temeiul unui contract de leasing.

ifrs-full LeaseLiabilities X instant, credit label Datorii care decurg din contractele de leasing Prezentarea informațiilor: IFRS 16.47 
b

documentation Cuantumul datoriilor legate de contractele de leasing ale entității. 
Leasingul este un contract sau o parte a unui contract care conferă 
dreptul de a utiliza un activ suport pentru o perioadă de timp în 
schimbul unei contravalori.

totalLabel Total datorii care decurg din contractele de leasing

ifrs-full LeaseLiabilitiesAbstract label Datorii care decurg din contractele de leasing [abstract]

ifrs-full LeaseLiabilitiesMember member label Datorii care decurg din contractele de leasing [member] Exemplu: IAS 7 - C Reconcilierea 
datoriilor care decurg din activitățile de 
finanțare, exemplu: IAS 7.44C

documentation Acest membru reprezintă datoriile care decurg din contractele de leasing. 
[Referințe: datorii care decurg din contractele de leasing]

ifrs-full LeaseReceivablesMember member label Creanțe aferente contractelor de leasing [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H 
b (iii), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35M b (iii), exemplu: IFRS 7.35N

documentation Acest membru reprezintă creanțe care decurg din contracte de leasing.
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ifrs-full LeasesAsLesseeRelatedPar 
tyTransactions

X duration label Contracte de leasing în calitate de locatar, tranzacții cu părțile afiliate Exemplu: IAS 24.21 d

documentation Cuantumul contractelor de leasing în care entitatea a fost locatarul în 
tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full LeasesAsLessorRelatedPar 
tyTransactions

X duration label Contracte de leasing în calitate de locator, tranzacții cu părțile afiliate Exemplu: IAS 24.21 d

documentation Cuantumul contractelor de leasing în care entitatea a fost locatorul în 
tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full LegalFormOfEntity text label Forma juridică a entității Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 a

documentation Informații privind structura juridică pe baza căreia funcționează 
entitatea.

ifrs-full LegalProceedingsContin 
gentLiabilityMember

member label Datorie contingentă pentru litigii [member] Exemplu: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă pentru litigii. [Referințe: 
datorii contingente [member]]

ifrs-full LegalProceedingsProvision X instant, credit label Provizion pentru litigii Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 10 Cauză 
în instanță, exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului pentru litigii. [Referințe: alte provizioane]

totalLabel Total provizion pentru litigii

ifrs-full LegalProceedingsProvisio 
nAbstract

label Provizion pentru litigii [abstract]

ifrs-full LegalProceedingsProvision 
Member

member label Provizion pentru litigii [member] Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 10 Cauză 
în instanță, exemplu: IAS 37.87

documentation Acest membru reprezintă un provizion pentru litigii. [Referințe: alte 
provizioane [member]]

ifrs-full LengthOfLifeOfLimitedLi 
feEntity

text label Durata de viață a entității cu existență limitată Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 d

documentation Informații cu privire la durata de viață a entității, dacă este vorba despre o 
entitate cu existență limitată.

ifrs-full Level1OfFairValueHier 
archyMember

member label Nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.142, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
b

documentation Acest membru reprezintă o categorie din ierarhia valorii juste în care 
datele de intrare utilizate în tehnicile de evaluare sunt prețurile cotate 
(neajustate) pe piețe active pentru active sau datorii identice la care 
entitatea poate avea acces la data de evaluare.
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ifrs-full Level2And3OfFairValue 
HierarchyMember

member label Nivelurile 2 și 3 în ierarhia valorii juste [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.142

documentation Acest membru reprezintă categoriile nivelurilor 2 și 3 combinate în 
ierarhia valorii juste. [Referințe: nivelul 2 în ierarhia valorii juste 
[member]; nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full Level2OfFairValueHier 
archyMember

member label Nivelul 2 în ierarhia valorii juste [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
b

documentation Acest membru reprezintă o categorie din ierarhia valorii juste în care 
datele de intrare utilizate în tehnicile de evaluare sunt date de intrare 
diferite de prețurile cotate incluse în nivelul 1 care sunt observabile direct 
sau indirect pentru activ sau datorie.

ifrs-full Level3OfFairValueHier 
archyMember

member label Nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
b

documentation Acest membru reprezintă o categorie din ierarhia valorii juste în care 
datele de intrare utilizate în tehnicile de evaluare sunt date de intrare 
neobservabile pentru activ sau datorie. Datele de intrare neobservabile 
sunt date de intrare pentru care nu sunt disponibile date de pe piață și 
care sunt elaborate pe baza celor mai bune informații disponibile privind 
ipotezele pe care le-ar utiliza participanții pe piață atunci când stabilesc 
valoarea activului sau a datoriei.

ifrs-full LevelOfParticipationOfEn 
tityComparedWithOther 
ParticipatingEntities

X.XX instant label Nivelul de participare a entității în comparație cu alte entități 
participante

Prezentarea informațiilor: IAS 19.148 
d (v)

documentation Descrierea nivelului de participare a entității la un plan de beneficii 
determinate, în comparație cu alte entități participante. Printre 
elementele de măsură care ar putea oferi aceste informații se numără 
proporția din contribuțiile totale la plan cu care entitatea contribuie sau 
proporția entității din numărul total de membri activi, membri 
pensionați și foști membri cu drept la beneficii, în cazul în care aceste 
informații sunt disponibile. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/901  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full LevelOfPriceIndex X.XX instant label Nivelul indicelui prețurilor Prezentarea informațiilor: IAS 29.39 c

documentation Valoarea nivelului indicelui general al prețurilor utilizat pentru retratarea 
informațiilor din situațiile financiare ale unei entități a cărei monedă 
funcțională este moneda unei economii hiperinflaționiste.

ifrs-full LevelOfRoundingUsedInFi 
nancialStatements

text label Nivelul de rotunjire utilizat în situațiile financiare Prezentarea informațiilor: IAS 1.51 e

documentation Informații despre nivelul de rotunjire utilizat în prezentarea valorilor din 
situațiile financiare.

ifrs-full LevelsOfFairValueHierarch 
yAxis

axis label Niveluri în ierarhia valorii juste [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 19.142, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
b

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full Liabilities X instant, credit label Datorii Prezentarea informațiilor: IAS 1.55, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
13.93 b, prezentarea informațiilor: 
IFRS 13.93 e, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.23, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.28 d

documentation Cuantumul unei obligații actuale a entității de a transfera o resursă 
economică ca urmare a unor evenimente anterioare. Resursele 
economice reprezintă un drept care are potențialul de a produce 
beneficii economice.

totalLabel Total datorii

negatedLabel Datorii

periodStartLabel Datorii la începutul perioadei

periodEndLabel Datorii la finalul perioadei

ifrs-full LiabilitiesAbstract label Datorii [abstract]
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ifrs-full LiabilitiesArisingFromEx 
plorationForAndEvaluatio 
nOfMineralResources

X instant, credit label Datorii provenite din explorarea și evaluarea resurselor minerale Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation Cuantumul datoriilor provenite din prospectarea resurselor minerale, 
inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, 
după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită 
zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității 
comerciale ale extracției resurselor minerale.

ifrs-full LiabilitiesArisingFromFi 
nancingActivities

X instant, credit label Datorii care decurg din activitățile de finanțare Exemplu: IAS 7.44D

documentation Cuantumul datoriilor pentru care fluxurile de trezorerie au fost sau 
viitoarele fluxuri de trezorerie vor fi clasificate în situația fluxurilor de 
trezorerie ca fluxuri de trezorerie provenite din activitățile de finanțare. 
[Referințe: fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de 
finanțare; datorii]

periodStartLabel Datorii care decurg din activitățile de finanțare la începutul perioadei

periodEndLabel Datorii care decurg din activitățile de finanțare la finalul perioadei

ifrs-full LiabilitiesArisingFromFi 
nancingActivitiesAxis

axis label Datorii care decurg din activitățile de finanțare [axis] Exemplu: IAS 7.44D

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full LiabilitiesArisingFromFi 
nancingActivitiesMember

member [default] label Datorii care decurg din activitățile de finanțare [member] Exemplu: IAS 7.44D

documentation Acest membru reprezintă datoriile care decurg din activitățile de 
finanțare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Datorii care decurg din activitățile de finanțare” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru. [Referințe: datorii care decurg din activitățile 
de finanțare]
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ifrs-full LiabilitiesArisingFromIn 
suranceContracts

X instant, credit label Datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.55, prezentarea informațiilor: 
data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e, 
exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.IG20 a, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG37 a

documentation Cuantumul datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare 
emise. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

totalLabel Total datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

periodStartLabel Datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise la începutul 
perioadei

periodEndLabel Datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise la finalul 
perioadei

ifrs-full LiabilitiesDueToCentral 
Banks

X instant, credit label Datorii către băncile centrale Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor către băncile centrale.

ifrs-full LiabilitiesForIncurred 
ClaimsMember

member label Datorii aferente cheltuielilor cu daunele [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 c

documentation Acest membru reprezintă obligația entității: (a) de a investiga și a plăti 
daunele valide pentru evenimentele asigurate care au avut loc deja, 
inclusiv evenimentele care au avut loc, dar pentru care nu au fost 
raportate daune, precum și alte cheltuieli de asigurare suportate și (b) de 
a plăti sume care nu sunt incluse la litera (a) și care se referă la: (i) servicii 
contractuale de asigurare care au fost deja furnizate sau (ii) orice 
componente de investiții sau alte sume care nu se referă la furnizarea de 
servicii contractuale de asigurare și care nu sunt incluse în datoria pentru 
acoperirea rămasă.

ifrs-full LiabilitiesForIncurred 
ClaimsThatAriseFromCon 
tractsWithinScopeO 
fIFRS17

X instant, credit label Datorii aferente cheltuielilor cu daunele care decurg din contractele care 
intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Cuantumul datoriilor aferente cheltuielilor cu daunele care decurg din 
contractele care intră sub incidența IFRS 17. [Referințe: datorii aferente 
cheltuielilor cu daunele [member]]
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ifrs-full LiabilitiesFromSharebased 
PaymentTransac 
tions2011

X instant, credit label Datorii din tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni Prezentarea informațiilor: IFRS 2.51 b 
(i)

documentation Cuantumul datoriilor care rezultă din tranzacții cu plata pe bază de 
acțiuni. Tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni sunt tranzacțiile în care 
entitatea: (a) primește bunuri sau servicii de la furnizorul acestora 
(inclusiv de la un angajat) într-un angajament de plată pe bază de acțiuni 
sau (b) are obligația de a deconta tranzacția cu furnizorul într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni atunci când o altă entitate din 
grup primește respectivele bunuri sau servicii. [Referințe: angajamente 
de plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full LiabilitiesIncludedInDispo 
salGroupsClassifiedA 
sHeldForSale

X instant, credit label Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în 
vederea vânzării

Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 p, 
prezentarea informaților: IFRS 5.38

documentation Cuantumul datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept 
deținute în vederea vânzării. [Referințe: datorii; grupuri destinate cedării 
clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full LiabilitiesIncurred X instant, credit label Datorii suportate Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f 
(iii)

documentation Valoarea justă, la data achiziției, a datoriilor suportate (de exemplu, o 
datorie pentru contravaloarea contingentă) drept contravaloare 
transferată într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]

ifrs-full LiabilitiesInSubsidiaryOr 
BusinessesAcquiredOrDis 
posed2013

X duration, credit label Datorii din filiale sau întreprinderi care au fost achiziționate sau cedate Prezentarea informațiilor: IAS 7.40 d

documentation Cuantumul datoriilor din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a 
obținut sau s-a pierdut controlul. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full LiabilitiesMeasuredAtFair 
ValueAndIssuedWithInse 
parableThirdpartyCredi 
tEnhancementAxis

axis label Datorii evaluate la valoarea justă și emise cu o ameliorare a condițiilor de 
credit inseparabilă a unei terțe părți [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.98

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full LiabilitiesMeasuredAtFair 
ValueAndIssuedWithInse 
parableThirdpartyCredi 
tEnhancementMember

member [default] label Datorii evaluate la valoarea justă și emise cu o ameliorare a condițiilor de 
credit inseparabilă a unei terțe părți [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.98

documentation Acest membru reprezintă datoriile evaluate la valoarea justă și emise cu o 
ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă a unei terțe părți. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Datorii evaluate la 
valoarea justă și emise cu o ameliorare a condițiilor de credit inseparabilă 
a unei terțe părți” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: datorii; la valoarea justă [member]]

ifrs-full LiabilitiesMember member [default] label Datorii [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93

documentation Acest membru reprezintă o obligație actuală a entității de a transfera o 
resursă economică ca urmare a unor evenimente anterioare. Resursele 
economice reprezintă un drept care are potențialul de a produce 
beneficii economice. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a 
axei „Clase de datorii” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: datorii]

ifrs-full LiabilitiesOrComponent 
sOfEquityRelatingToDis 
cretionaryParticipationFea 
tures

X instant, credit label Datorii sau componente ale capitalurilor proprii legate de caracteristici 
de participare discreționară

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22 f

documentation Cuantumul datoriilor sau al componentelor capitalurilor proprii legate 
de caracteristici de participare discreționară. Caracteristicile de 
participare discreționară reprezintă drepturi contractuale de a primi, pe 
lângă beneficiile garantate, beneficii suplimentare: (a) care este probabil 
să reprezinte o parte importantă din beneficiile contractuale totale; (b) a 
căror valoare sau plasare în timp este, conform contractului, de 
competența exclusivă a emitentului și (c) care sunt, conform 
contractului, bazate pe: (i) performanța unui anumit portofoliu de 
contracte sau a unui tip specificat de contracte; (ii) rentabilitățile realizate  
și/sau nerealizate ale investițiilor aferente unui fond specificat de active 
deținut de către emitent sau (iii) profitul sau pierderea companiei, 
fondului sau altei entități care emite contractul.
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ifrs-full LiabilitiesOtherThanAc 
tuarialPresentValueOfPro 
misedRetirementBenefits

X instant, credit label Datorii, altele decât valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 a 
(v)

documentation Cuantumul altor datorii decât valoarea actualizată actuarială a pensiilor 
promise din planurile de pensii. [Referințe: valoarea actualizată 
actuarială a pensiilor promise]

ifrs-full LiabilitiesRecognisedInEn 
titysFinancialStatementsIn 
RelationToStructuredEnti 
ties

X instant, credit label Datorii recunoscute în situațiile financiare ale entității în raport cu 
entitățile structurate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.29 a

documentation Cuantumul datoriilor recunoscute în situațiile financiare ale entității în 
raport cu interesele deținute în entități structurate. [Referințe: datorii; 
entități structurate neconsolidate [member]]

ifrs-full LiabilitiesThatAriseBecau 
seInsurerIssuesOrFulfilsO 
bligationsArisingFromCon 
tractsWithinScopeOfIFR 
S4AndNonderivativeIn 
vestmentContracts

X instant, credit label Datorii generate de faptul că asigurătorul emite contracte care intră sub 
incidența IFRS 4 și contracte de investiții în instrumente nederivate sau 
îndeplinește obligații care decurg din astfel de contracte

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C a

documentation Cuantumul datoriilor generate de faptul că un asigurător emite contracte 
care intră sub incidența IFRS 4 și contracte de investiții în instrumente 
nederivate sau îndeplinește obligații care decurg din astfel de contracte.

ifrs-full LiabilitiesToWhichSignifi 
cantRestrictionsApply

X instant, credit label Datorii pentru care se aplică restricții semnificative Prezentarea informațiilor: IFRS 12.13 c

documentation Cuantumul din situațiile financiare consolidate aferent datoriilor 
grupului pentru care se aplică restricții semnificative (de exemplu, 
restricții statutare, contractuale și de reglementare) în ceea ce privește 
capacitatea entității de a deconta datoriile grupului.

ifrs-full LiabilitiesUnderInsurance 
ContractsAndReinsurance 
ContractsIssuedAbstract

label Datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise [abstract]
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ifrs-full LiabilitiesWithSignifican 
tRiskOfMaterialAdjust 
mentsWithinNextFinan 
cialYear

X instant, credit label Datorii cu risc semnificativ de a provoca ajustări importante în 
următorul exercițiu financiar

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125 b

documentation Cuantumul datoriilor supuse unor ipoteze care prezintă un risc 
semnificativ de a provoca o ajustare importantă a cuantumurilor 
datoriilor respective în următorul exercițiu financiar.

ifrs-full LiabilityAssetOfDefinedBe 
nefitPlans

X instant, credit label Datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
a

documentation Cuantumul deficitului sau surplusului dintr-un plan de beneficii 
determinate, ajustat pentru a ține seama de orice efect de limitare a unui 
activ net privind beneficiul determinat în funcție de plafonul activului. 
[Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

commentary-
Guidance

Atunci când se utilizează în combinație cu membrii axei „Datoria netă 
(activul net) privind beneficiul determinat”: valoarea actualizată a 
obligației privind beneficiul determinat crește datoria netă privind 
beneficiul determinat și ar trebui să fie marcată cu o valoare pozitivă; 
activele planului reduc datoria netă privind beneficiul determinat 
(acestea cresc activul net privind beneficiul determinat) și ar trebui să fie 
marcate cu o valoare negativă; efectul plafonului activelor crește datoria 
netă (activul net) privind beneficiul determinat și ar trebui să fie marcat 
cu o valoare pozitivă.

periodStartLabel Datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat la începutul 
perioadei

periodEndLabel Datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat la finalul 
perioadei

ifrs-full LicenceFeeIncome X duration, credit label Venituri din taxele de licență Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor care decurg din taxe de licență.

ifrs-full LicencesAndFranchises X instant, debit label Licențe și francize Exemplu: IAS 38.119 d

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă dreptul de a 
utiliza anumite imobilizări necorporale deținute de o altă entitate și 
dreptul de a desfășura o activitate comercială folosind denumirea, 
mărfurile, serviciile, metodologiile, sprijinul promoțional, marketingul și 
consumabilele acordate de o altă entitate. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]
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ifrs-full LicencesAndFranchises 
Member

member label Licențe și francize [member] Exemplu: IAS 38.119 d

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în dreptul de a utiliza anumite imobilizări necorporale deținute 
de o altă entitate și dreptul de a desfășura o activitate comercială folosind 
denumirea, mărfurile, serviciile, metodologiile, sprijinul promoțional, 
marketingul și consumabilele acordate de o altă entitate. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full LicencesMember member label Licențe [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
reprezintă dreptul de a utiliza anumite imobilizări necorporale deținute 
de o altă entitate. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full LifeInsuranceContracts 
Member

member label Contracte de asigurare de viață [member] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Acest membru reprezintă contractele de asigurare de viață. [Referințe: 
tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full LifetimeExpectedCreditLos 
sesMember

member label Pierderi din credit preconizate pe durata de viață [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H 
b, prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35M b

documentation Acest membru reprezintă pierderile din credit preconizate care rezultă 
din toate posibilele evenimente de neîndeplinire a obligațiilor pe durata 
de viață preconizată a unui instrument financiar. [Referințe: tipul de 
evaluare a pierderilor din credit preconizate [member]]

ifrs-full LimitationsThatMayResul 
tInInformationNotFullyRe 
flectingFairValueOfAsset 
sAndLiabilitiesInvolved

text label Descrierea obiectivului metodei utilizate și a limitărilor care ar putea 
avea drept rezultat faptul că informațiile nu reflectă integral valoarea 
justă a activelor și datoriilor implicate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.41 b

documentation Descrierea obiectivului metodei utilizate și a limitărilor care ar putea 
avea drept rezultat faptul că informațiile nu reflectă integral valoarea 
justă a activelor și datoriilor implicate pentru o analiză a sensibilității 
care reflectă interdependențele între variabilele de risc.
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ifrs-full LineItemsByFunctionMem 
ber

member [default] label Elemente-rând pe destinație [member] Practică comună: IAS 1.104, practică 
comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Repartizarea 
cheltuielilor după natură către destinația lor” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.

ifrs-full LineItemsIncludingAmorti 
sationOfIntangibleAsset 
sIntangibleAssetsOther 
ThanGoodwill

text label Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din situația rezultatului 
global în care este inclusă amortizarea imobilizărilor necorporale

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
d

documentation Descrierea elementului-rând (elementelor-rând) din situația rezultatului 
global în care este inclusă amortizarea imobilizărilor necorporale. 
[Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; 
cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

esef_cor LineItemsNotDimensional 
lyQualified

table label Elemente-rând care nu au un caracter dimensional

ifrs-full LineItemsOfRecognisedAs 
setsAndLiabilitiesRepresen 
tingContinuingInvolve 
mentInDerecognisedFinan 
cialAssets

text label Descrierea elementelor-rând aferente activelor și datoriilor recunoscute 
care reprezintă implicarea continuă în active financiare derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E a

documentation Descrierea elementelor-rând din situația poziției financiare în care sunt 
recunoscute valorile contabile ale activelor și datoriilor care reprezintă 
implicarea continuă a entității în active financiare derecunoscute. 
[Referințe: active financiare]

ifrs-full LiquidityRiskMember member label Risc de lichiditate [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
exemplu: IFRS 7.32

documentation Acest membru reprezintă riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în 
îndeplinirea obligațiilor asociate cu datoriile financiare care sunt 
decontate prin predarea de numerar sau a unui alt activ financiar. 
[Referințe: active financiare; datorii financiare]

ifrs-full LivingAnimalsMember member label Animale vii [member] Practică comună: IAS 41.41

documentation Acest membru reprezintă animalele vii.
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ifrs-full LoanCommitmentsMem 
ber

member label Angajamente de creditare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.B8E

documentation Acest membru reprezintă angajamentele ferme de a acorda credit în 
conformitate cu termeni și condiții prestabilite.

ifrs-full LoansAcquiredInBusiness 
CombinationMember

member label Împrumuturi dobândite în cadrul combinării de întreprinderi [member] Exemplu: IFRS 3.B64 h

documentation Acest membru reprezintă împrumuturi dobândite în cadrul unei 
combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]

ifrs-full LoansAndAdvancesTo 
Banks

X instant, debit label Împrumuturi și avansuri către bănci Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul împrumuturilor și avansurilor pe care entitatea le-a acordat 
băncilor.

ifrs-full LoansAndAdvancesToCus 
tomers

X instant, debit label Împrumuturi și avansuri către clienți Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul împrumuturilor și avansurilor pe care entitatea le-a acordat 
clienților.

ifrs-full LoansAndReceivables X instant, debit label Împrumuturi și creanțe Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 c

documentation Cuantumul activelor financiare nederivate cu plăți fixe sau determinabile 
care nu sunt cotate pe o piață activă, altele decât: (a) cele pe care entitatea 
intenționează să le vândă imediat sau în scurt timp, care trebuie 
clasificate drept deținute în vederea tranzacționării, și cele pe care 
entitatea, la recunoașterea inițială, le desemnează la valoarea justă prin 
profit sau pierdere; (b) cele pe care entitatea, la recunoașterea inițială, le 
desemnează drept disponibile în vederea vânzării sau (c) cele pentru care 
deținătorul s-ar putea să nu recupereze în mod substanțial toată 
investiția inițială, din altă cauză decât deteriorarea creditului, care trebuie 
clasificate drept disponibile în vederea vânzării. Un interes dobândit 
într-un grup de active care nu sunt împrumuturi sau creanțe (de 
exemplu, un interes într-un fond mutual sau într-un fond similar) nu este 
un împrumut sau o creanță. [Referințe: active financiare derivate]
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ifrs-full LoansAndReceivablesCate 
goryMember

member label Împrumuturi și creanțe, categoria [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 c

documentation Acest membru reprezintă categoria de active financiare care constau în 
împrumuturi și creanțe. [Referințe: împrumuturi și creanțe]

ifrs-full LoansPayableInBreach 
WhichPermittedLenderTo 
DemandAcceleratedRepay 
ment

X instant, credit label Împrumuturi de plată cu încălcarea termenilor care au permis 
creditorului să solicite rambursarea accelerată

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.19

documentation Cuantumul împrumuturilor de plată cu încălcarea termenilor care au 
permis creditorului să solicite rambursarea accelerată.

ifrs-full LoansPayableInDefault X instant, credit label Împrumuturi de plată neonorate Prezentarea informațiilor: IFRS 7.18 b

documentation Cuantumul împrumuturilor de plată neonorate.

ifrs-full LoansReceived X instant, credit label Împrumuturi primite Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor primite.

ifrs-full LoansToGovernment X instant, debit label Împrumuturi acordate guvernelor Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul împrumuturilor acordate guvernelor de către entitate.

ifrs-full LoansToGovernmentMem 
ber

member label Împrumuturi acordate guvernelor [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă împrumuturile acordate guvernelor.

ifrs-full LongtermBorrowings X instant, credit label Partea pe termen lung din împrumuturile pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Partea pe termen lung din împrumuturile pe termen lung. [Referințe: 
împrumuturi]

totalLabel Total partea pe termen lung din împrumuturile pe termen lung.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/912 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full LongtermBorrowingsMem 
ber

member label Împrumuturi pe termen lung [member] Exemplu: IAS 7 - C Reconcilierea 
datoriilor care decurg din activitățile de 
finanțare, exemplu: IAS 7.44C

documentation Acest membru reprezintă împrumuturile pe termen lung. [Referințe: 
împrumuturi]

ifrs-full LongtermContractsMem 
ber

member label Contracte pe termen lung [member] Exemplu: IFRS 15.B89 e

documentation Acest membru reprezintă toate contractele pe termen lung cu clienții.

ifrs-full LongtermDeposits X instant, debit label Depozite pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul depozitelor pe termen lung deținute de entitate.

ifrs-full LongtermLegalProceeding 
sProvision

X instant, credit label Provizion pe termen lung pentru litigii Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 10 Cauză 
în instanță, exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului pe termen lung pentru litigii. [Referințe: 
provizion pentru litigii]

ifrs-full LongtermMiscellaneousO 
therProvisions

X instant, credit label Alte provizioane diverse pe termen lung Practică comună: IAS 1.78 d

documentation Cuantumul altor provizioane diverse pe termen lung. [Referințe: alte 
provizioane diverse]

ifrs-full LongtermOnerousCon 
tractsProvision

X instant, credit label Provizion pe termen lung pentru contracte oneroase Exemplu: IAS 37.66

documentation Cuantumul provizionului pe termen lung pentru contracte oneroase. 
[Referințe: provizion pentru contracte oneroase]

ifrs-full LongtermProvisionForDe 
commissioningRestoratio 
nAndRehabilitationCosts

X instant, credit label Provizion pe termen lung pentru costurile de dezafectare, de 
reconstituire și de reabilitare

Exemplu: IAS 37 - D exemple: 
prezentări de informații, exemplu: IAS 
37.8

documentation Cuantumul provizionului pe termen lung pentru costurile de 
dezafectare, de reconstituire și de reabilitare. [Referințe: provizion 
pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare]
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ifrs-full LongtermRestructuring 
Provision

X instant, credit label Provizion pe termen lung de restructurare Exemplu: IAS 37.70

documentation Cuantumul provizionului pe termen lung pentru restructurare. 
[Referințe: provizion de restructurare]

ifrs-full LongtermWarrantyProvi 
sion

X instant, credit label Provizion pe termen lung pentru garanții Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 1 garanții, 
exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului pe termen lung pentru garanții. [Referințe: 
provizion pentru garanții]

ifrs-full LossComponentMember member label Componenta de pierdere [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 b

documentation Acest membru reprezintă componenta de pierdere a datoriei pentru 
perioada de acoperire rămasă. O entitate trebuie să stabilească (sau să 
majoreze) o componentă de pierdere a datoriei pentru perioada de 
acoperire rămasă în cazul unui grup de contracte oneroase care să 
ilustreze pierderile recunoscute prin aplicarea punctelor 47-48 din IFRS 
17. Componenta de pierdere determină sumele care sunt prezentate în 
profit sau pierdere ca fiind reluări ale pierderilor din grupuri de contracte 
oneroase și care sunt, prin urmare, excluse din determinarea veniturilor 
din asigurări. [Referințe: contracte de asigurare [member]; datorii sau 
active nete pentru perioada de acoperire rămasă, excluzând componenta 
de pierdere [member]]

ifrs-full LossesArisingFromDere 
cognitionOfFinancialAs 
setsMeasuredAtAmortised 
Cost

(X) duration, debit label Pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la costul 
amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.20A

documentation Pierderea recunoscută în situația rezultatului global care rezultă din 
derecunoașterea activelor financiare evaluate la costul amortizat. 
[Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat]

negatedLabel Pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la costul 
amortizat
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ifrs-full LossesIncurredInRelation 
ToInterestsInStructuredEn 
tities

X duration, debit label Pierderi suferite în legătură cu interesele deținute în entități structurate Exemplu: IFRS 12.B26 b

documentation Cuantumul pierderilor suferite de entitate în relație cu interesele deținute 
în entități structurate. [Referințe: entități structurate neconsolidate 
[member]]

ifrs-full LossesOnChangeInFairVa 
lueOfDerivatives

(X) duration, debit label Pierderile din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate Practică comună: IAS 1.85

documentation Pierderile rezultate din modificări ale valorii juste a instrumentelor 
derivate recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: instrumente 
derivate [member]]

negatedLabel Pierderile din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate

ifrs-full LossesOnDisposalsOfIn 
vestmentProperties

(X) duration, debit label Pierderi din cedări de investiții imobiliare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Pierderile din cedări de investiții imobiliare. [Referințe: investiții 
imobiliare]

negatedLabel Pierderi din cedări de investiții imobiliare

ifrs-full LossesOnDisposalsOfIn 
vestments

(X) duration, debit label Pierderi din cedări de investiții Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 d

documentation Pierderile din cedări de investiții.

negatedLabel Pierderi din cedări de investiții

ifrs-full LossesOnDisposalsOfNon 
currentAssets

(X) duration, debit label Pierderi din cedări de active imobilizate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Pierderile din cedări de active imobilizate. [Referințe: active imobilizate]

negatedLabel Pierderi din cedări de active imobilizate
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ifrs-full LossesOnDisposalsOfPro 
pertyPlantAndEquipment

(X) duration, debit label Pierderi din cedări de imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 c

documentation Pierderile din cedări ale elementelor de imobilizări corporale. [Referințe: 
imobilizări corporale]

negatedLabel Pierderi din cedări de imobilizări corporale

ifrs-full LossesOnLitigationSettle 
ments

(X) duration, debit label Pierderi din soluționarea litigiilor Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 f

documentation Pierderile din soluționarea litigiilor.

negatedLabel Pierderi din soluționarea litigiilor

ifrs-full LTELicencesMember member label Licențe LTE [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă licențele LTE (long term evolution – evoluție pe 
termen lung). [Referințe: licențe și francize]

ifrs-full Machinery X instant, debit label Mașini Exemplu: IAS 16.37 c

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în mașini amortizabile 
cu o durată lungă de viață, utilizate în activități. [Referințe: imobilizări 
corporale]

ifrs-full MachineryMember member label Mașini [member] Exemplu: IAS 16.37 c

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în mașini amortizabile cu o durată lungă de viață, utilizate în activități. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full MajorBusinessCombina 
tionMember

member label Combinări de întreprinderi majore [member] Exemplu: IAS 10.22 a

documentation Acest membru reprezintă combinări de întreprinderi majore. [Referințe: 
combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full MajorComponentsOfTax 
ExpenseIncomeAbstract

label Componentele principale ale cheltuielilor cu impozitul (veniturilor din 
impozit) [abstract]
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ifrs-full MajorCustomersAxis axis label Clienții principali [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.34

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full MajorCustomersMember member [default] label Clienți [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.34

documentation Acest membru reprezintă clienții. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Clienții principali” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.

ifrs-full MajorOrdinaryShareTran 
sactionsMember

member label Tranzacții importante cu acțiuni ordinare [member] Exemplu: IAS 10.22 f

documentation Acest membru reprezintă tranzacțiile importante cu acțiuni ordinare. 
[Referințe: acțiuni ordinare [member]]

ifrs-full MajorPurchasesOfAssets 
Member

member label Cumpărări semnificative de active [member] Exemplu: IAS 10.22 c

documentation Acest membru reprezintă cumpărările semnificative de active.

ifrs-full ManagementConclusio 
nOnFairPresentationAs 
ConsequenceOfDeparture

text label Concluzia conducerii cu privire la prezentarea fidelă în urma abaterii Prezentarea informațiilor: IAS 1.20 a

documentation Concluzia conducerii că situațiile financiare prezintă fidel poziția 
financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale entității, 
atunci când o entitate s-a abătut de la o cerință a unui IFRS.

ifrs-full MandatoryReserveDeposit 
sAtCentralBanks

X instant, debit label Depozite de rezerve obligatorii la bănci centrale Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul rezervei deținute în depozit la o bancă centrală pentru 
îndeplinirea cerințelor de constituire a rezervelor minime obligatorii.

ifrs-full MarketApproachMember member label Abordarea bazată pe piață [member] Exemplu: IFRS 13.62

documentation Acest membru reprezintă o tehnică de evaluare care utilizează prețurile 
și alte date relevante generate de tranzacțiile pieței, care implică active, 
datorii sau un grup de active și datorii identice sau comparabile (și 
anume, similare), cum ar fi o întreprindere.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/917  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MarketComparableCompa 
niesMember

member label Întreprinderi comparabile pe piață [member] Exemplu: IFRS 13.B5, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă o tehnică specifică de evaluare 
corespunzătoare abordării bazate pe piață, care constă în analizarea 
datelor de intrare provenite de la entități comparabile (de exemplu, un 
multiplu al EBITDA, un multiplu al veniturilor, reducerea din cauza lipsei 
de vandabilitate, prima de control) de pe piața actuală. [Referințe: 
abordarea bazată pe piață [member]]

ifrs-full MarketComparablePrices 
Member

member label Prețuri comparabile pe piață [member] Exemplu: IFRS 13.B5, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă o tehnică specifică de evaluare 
corespunzătoare abordării bazate pe piață, care constă în analizarea 
datelor de intrare provenite din prețuri comparabile (de exemplu, prețul 
pe metru pătrat) de pe piața actuală. [Referințe: abordarea bazată pe piață 
[member]]

ifrs-full MarketRiskMember member label Risc de piață [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii), 
exemplu: IFRS 7.32

documentation Acest membru reprezintă riscul ca valoarea justă sau fluxurile viitoare de 
trezorerie ale unui instrument financiar să fluctueze din cauza 
modificărilor prețurilor pe piață. Riscul de piață include trei tipuri de 
risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii și alte riscuri de preț. [Referințe: 
risc valutar [member]; riscul ratei dobânzii [member]; alte riscuri de preț 
[member]; instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full MarketsOfCustomersAxis axis label Piețe de clienți [axis] Exemplu: IFRS 15.B89 c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full MarketsOfCustomersMem 
ber

member [default] label Piețe de clienți [axis] Exemplu: IFRS 15.B89 c

documentation Acest membru reprezintă toate piețele clienților. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Piețele clienților” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full MastheadsAndPublishing 
Titles

X instant, debit label Titluri de ziare și reviste Exemplu: IAS 38.119 b

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă drepturi 
dobândite prin înregistrare de a utiliza titluri de ziare și reviste. 
[Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full MastheadsAndPublishing 
TitlesMember

member label Titluri de ziare și reviste [member] Exemplu: IAS 38.119 b

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
reprezintă drepturi dobândite prin înregistrare de a utiliza titluri de ziare 
și reviste. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full MaterialIncomeAndExpen 
seAbstract

label Venituri și cheltuieli importante [abstract]

ifrs-full MaterialReconcilingItems 
Member

member label Elemente de reconciliere importante [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.28

documentation Acest membru reprezintă ajustările importante utilizate pentru a 
reconcilia elementele din situațiile financiare ale entității.

ifrs-full MatrixPricingMember member label Matrice de stabilire a prețurilor [member] Exemplu: IFRS 13.B7

documentation Acest membru reprezintă o tehnică specifică de evaluare matematică 
corespunzătoare abordării bazate pe piață care este utilizată în principal 
pentru evaluarea unor tipuri de instrumente financiare, precum 
instrumentele de datorie, fără a se baza exclusiv pe prețuri cotate pentru 
titluri specifice, ci mai degrabă pe relația titlurilor cu alte titluri de 
referință cotate. [Referințe: abordarea bazată pe piață [member]; 
instrumente financiare, clasa [member]]
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ifrs-full MatureBiologicalAssets 
Member

member label Active biologice mature [member] Exemplu: IAS 41.43

documentation Acest membru reprezintă activele biologice mature. Activele biologice 
mature sunt cele care au atins stadiul de recoltare (pentru activele 
biologice consumabile) sau care pot fi utilizate pentru recoltări periodice 
(pentru activele biologice productive). [Referințe: active biologice]

ifrs-full MaturityAnalysisForDeri 
vativeFinancialLiabilities

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare derivate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.39 b

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare derivate, inclusiv scadențele contractuale rămase pentru acele 
datorii financiare derivate în cazul cărora scadențele contractuale sunt 
esențiale pentru înțelegerea plasării în timp a fluxurilor de trezorerie. 
[Referințe: datorii financiare derivate]

ifrs-full MaturityAnalysisForNon 
derivativeFinancialLiabil 
ities

text block label Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare nederivate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.39 a

documentation Prezentarea informațiilor privind analiza scadenței pentru datoriile 
financiare nederivate (inclusiv contractele de garanții financiare emise) 
care arată scadențele contractuale rămase. [Referințe: datorii financiare 
derivate]

ifrs-full MaturityAxis axis label Scadență [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.61, 
exemplu: IAS 19.147 c, prezentarea 
informațiilor: IFRS 15.120 b (i), 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109A, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.120, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.23B 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
7.42E e, exemplu: IFRS 7.B11

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MaximumExposureToCre 
ditRisk

X instant label Expunerea maximă la riscul de credit Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35K 
a, prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 adocumentation Cuantumul care reprezintă cel mai bine expunerea maximă la riscul de 

credit, fără a lua în considerare niciun fel de garanție reală deținută sau 
alte ameliorări ale condițiilor de credit (de exemplu, acorduri de 
compensare care nu îndeplinesc condițiile pentru compensare în 
conformitate cu IAS 32). [Referințe: risc de credit [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MaximumExposureToCre 
ditRiskFinancialInstru 
mentsToWhichImpairmen 
tRequirementsInIFRS9Are 
NotApplied

X instant label Expunerea maximă la riscul de credit, instrumentele financiare cărora nu 
li se aplică cerințele privind deprecierea prevăzute în IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.36 a

documentation Cuantumul care reprezintă cel mai bine expunerea maximă la riscul de 
credit în legătură cu instrumentele financiare cărora nu li se aplică 
cerințele privind deprecierea prevăzute în IFRS 9. [Referințe: expunerea 
maximă la riscul de credit]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MaximumExposureToCre 
ditRiskOfFinancialAssets

X instant label Expunerea maximă la riscul de credit al activelor financiare desemnate ca 
fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 a

documentation Expunerea maximă la riscul de credit al activelor financiare desemnate ca 
fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: risc de 
credit [member]; expunerea maximă la riscul de credit]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MaximumExposureToCre 
ditRiskOfLoansOrReceiva 
bles

X instant label Expunerea maximă la riscul de credit al împrumuturilor sau creanțelor Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 a

documentation Expunerea maximă la riscul de credit al împrumuturilor sau creanțelor. 
[Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit [member]; expunerea 
maximă la riscul de credit]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MaximumExposureToCre 
ditRiskThatArisesFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17

X instant label Expunerea maximă la riscul de credit care decurge din contractele care 
intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.131 a

documentation Cuantumul care reprezintă cel mai bine expunerea maximă la sfârșitul 
perioadei de raportare la riscul de credit care decurge din contractele care 
intră sub incidența IFRS 17. [Referințe: risc de credit [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MaximumExposureToLoss 
FromContinuingInvolve 
ment

X instant label Expunerea maximă la pierderi rezultând din implicarea continuă Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E c

documentation Cuantumul care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a entității la 
pierderi rezultând din implicarea sa continuă în activele financiare 
derecunoscute.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MaximumExposureToLoss 
FromInterestsInStructure 
dEntities

X instant label Expunerea maximă la pierderi datorate intereselor deținute în entități 
structurate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.29 c

documentation Cuantumul care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a entității la 
pierderi datorate intereselor deținute în entități structurate. [Referințe: 
entități structurate neconsolidate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MaximumLimitOfLosse 
sOfStructuredEntitiesWhi 
chEntityIsRequiredToAb 
sorbBeforeOtherParties

X instant, credit label Limita maximă a pierderilor unor entități structurate pe care entitatea 
trebuie să le suporte înaintea altor părți

Exemplu: IFRS 12.B26 d

documentation Limita maximă a pierderilor unor entități structurate pe care entitatea 
trebuie să le suporte înaintea altor părți. [Referințe: entități structurate 
neconsolidate [member]]

ifrs-full MeasurementAxis axis label Evaluare [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 40.32A, 
prezentarea informațiilor: IAS 41.50, 
prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
adocumentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 

rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full MeasurementBasesProper 
tyPlantAndEquipment

text label Baze de evaluare, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 a

documentation Bazele de evaluare folosite la determinarea valorii contabile brute pentru 
o clasă de imobilizări corporale. [Referințe: valoarea contabilă brută 
[member]; imobilizări corporale]

ifrs-full MeasurementPeriodAdjust 
mentsRecognisedForParti 
cularAssetsLiabilitiesNon 
controllingInterestsOrItem 
sOfConsideration

X duration label Ajustări din perioada de evaluare recunoscute pentru anumite active, 
datorii, interese care nu controlează sau elemente de contravaloare

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 a 
(iii)

documentation Cuantumul ajustărilor din perioada de evaluare recunoscute pentru 
anumite active, datorii, interese care nu controlează sau elemente de 
contravaloare în cazul în care contabilizarea inițială a unei combinări de 
întreprinderi este incompletă. Perioada de evaluare este perioada de după 
data achiziției în timpul căreia dobânditorul poate ajusta valorile 
provizorii recunoscute pentru o combinare de întreprinderi. [Referințe: 
interese care nu controlează; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full MediaProductionExpense X duration, debit label Cheltuieli cu producția media Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din producția media.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/928 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full Merchandise X instant, debit label Mărfurile curente Exemplu: IAS 1.78 c, practică comună: 
IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă cuantumul bunurilor 
dobândite în vederea revânzării. [Referințe: stocuri]

ifrs-full MergerReserve X instant, credit label Rezerva pentru concentrările economice Practică comună: IAS 1.55

documentation O componentă a capitalurilor proprii care ar putea rezulta în legătură cu 
o combinare de întreprinderi care nu se înscrie în domeniul de aplicare al 
IFRS 3.

ifrs-full MergerReserveMember member label Rezerva pentru concentrările economice [member] Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care ar 
putea rezulta în legătură cu o combinare de întreprinderi care nu se 
înscrie în domeniul de aplicare al IFRS 3.

ifrs-full MethodOfAssessmentO 
fExpectedCreditLossesAxis

axis label Metoda de evaluare a pierderilor din credit preconizate [axis] Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full MethodOfAssessmentO 
fExpectedCreditLosses 
Member

member [default] label Metoda de evaluare a pierderilor din credit preconizate [member] Exemplu: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 
7.35I, exemplu: IFRS 7.IG20B

documentation Acest membru reprezintă toate metodele de evaluare a pierderilor din 
credit preconizate. Pierderile din credit preconizate reprezintă media 
pierderilor din credit ponderată cu riscurile respective de neîndeplinire a 
obligațiilor. Acest membru reprezintă, de asemenea, valoarea standard a 
axei „Metoda de evaluare a pierderilor din credit preconizate” în cazul în 
care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full MethodOfDeterminingFair 
ValueOfInstrumentsOrIn 
terests

text label Descrierea metodei de evaluare a valorii juste a instrumentelor sau a 
participațiilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f 
(iv)

documentation Descrierea metodei de evaluare a valorii juste a participațiilor în 
capitalurile proprii ale dobânditorului transferate drept contravaloare în 
cadrul unei combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de 
întreprinderi [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full MethodsAndAssumption 
sUsedInPreparingSensitivi 
tyAnalysis

text label Descrierea metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de 
sensibilitate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.40 b

documentation Descrierea metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de 
sensibilitate pentru tipurile de risc de piață la care este expusă entitatea. 
[Referințe: risc de piață [member]]

ifrs-full MethodsOfGeneratio 
nAxis

axis label Metode de generare [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 38.118

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full MethodsOfGeneration 
Member

member [default] label Metode de generare [member] Prezentarea informațiilor: IAS 38.118

documentation Acest membru reprezintă toate metodele de generare. Acesta reprezintă, 
de asemenea, valoarea standard a axei „Metode de generare” în cazul în 
care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full MethodsOfTranslationU 
sedToDetermineSupple 
mentaryInformation

text label Descrierea metodei de conversie folosite pentru a determina informațiile 
suplimentare

Prezentarea informațiilor: IAS 21.57 c

documentation Descrierea metodei de conversie folosite pentru a determina informațiile 
suplimentare ale entității atunci când entitatea prezintă informațiile 
într-o monedă diferită de moneda sa funcțională sau de moneda sa de 
prezentare.

ifrs-full MethodsToDetermineA 
mountOfChangesInFairVa 
lueOfFinancialAssetsAnd 
FinancialLiabilitiesAttribu 
tableToChangesInCredi 
tRisk

text label Descrierea metodelor utilizate pentru a determina cuantumul 
modificărilor valorii juste a activelor financiare și datoriilor financiare 
care pot fi atribuite modificărilor riscului de credit

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.11 a

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru a determina cuantumul 
modificărilor valorii juste a activelor financiare și datoriilor financiare 
care pot fi atribuite modificărilor riscului de credit, inclusiv o explicație a 
motivului pentru care metoda este adecvată. [Referințe: risc de credit 
[member]; active financiare; datorii financiare]
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ifrs-full MethodsUsedInPreparing 
SensitivityAnalysisReflec 
tingInterdependenciesBet 
weenRiskVariables

text label Descrierea metodei, parametrilor și ipotezelor utilizate la întocmirea 
analizei sensibilității care reflectă interdependențele între variabilele de 
risc

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.41 a

documentation Descrierea metodei, parametrilor și ipotezelor utilizate la întocmirea 
unei analize a sensibilității, cum ar fi evaluarea în funcție de risc, care 
reflectă interdependențele între variabilele de risc (de exemplu, ratele 
dobânzii și ratele de schimb valutar) și este utilizată pentru a gestiona 
riscurile financiare.

ifrs-full MethodsUsedToMeasure 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17Axis

axis label Metode utilizate pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența 
IFRS 17 [axis]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full MethodsUsedToMeasure 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17Member

member [default] label Metode utilizate pentru evaluarea contractelor care intră sub incidența 
IFRS 17 [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.117 a

documentation Acest membru reprezintă metodele utilizate pentru evaluarea 
contractelor care intră sub incidența IFRS 17. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Metode utilizate pentru evaluarea 
contractelor care intră sub incidența IFRS 17” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.

ifrs-full MethodsUsedToMeasureR 
isk

text label Metode utilizate pentru evaluarea riscului Prezentarea informațiilor: IFRS 7.33 b

documentation Descrierea metodelor utilizate pentru evaluarea riscurilor care decurg 
din instrumentele financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa 
[member]]

ifrs-full MethodUsedToAccount 
ForInvestmentsInAssoci 
ates

text label Metoda utilizată pentru a contabiliza investițiile în entități asociate Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 c

documentation Descrierea metodei utilizate pentru a contabiliza investițiile în entități 
asociate. [Referințe: entități asociate [member]]
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ifrs-full MethodUsedToAccount 
ForInvestmentsInJointVen 
tures

text label Metoda utilizată pentru a contabiliza investițiile în asocieri în participație Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 c

documentation Descrierea metodei utilizate pentru a contabiliza investițiile în asocieri în 
participație. [Referințe: asocieri în participație [member]]

ifrs-full MethodUsedToAccount 
ForInvestmentsInSubsidiar 
ies

text label Metoda utilizată pentru a contabiliza investițiile în filiale Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 c

documentation Descrierea metodei utilizate pentru a contabiliza investițiile în filiale. 
[Referințe: filiale [member]]

ifrs-full MethodUsedToDetermine 
SettlementAmountFor 
PreexistingRelationshipFor 
TransactionRecognisedSe 
paratelyFromAcquisitionO 
fAssetsAndAssumptionO 
fLiabilitiesInBusinessCom 
bination

text label Metoda utilizată pentru determinarea valorii de lichidare în cazul 
relațiilor preexistente pentru tranzacțiile recunoscute separat de achiziția 
activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l 
(iv)

documentation Descrierea metodei utilizate pentru determinarea valorii de lichidare în 
cazul relațiilor preexistente pentru tranzacțiile care sunt recunoscute 
separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul 
combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]

ifrs-full MiningAssets X instant, debit label Active miniere Practică comună: IAS 16.37

documentation Cuantumul activelor aferente activităților miniere ale entității.

ifrs-full MiningAssetsMember member label Active miniere [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă activele miniere. [Referințe: active miniere]

ifrs-full MiningPropertyMember member label Proprietăți miniere [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă proprietățile aferente activităților miniere.

ifrs-full MiningRightsMember member label Drepturi de exploatare minieră [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă drepturile aferente activităților miniere.
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ifrs-full MiscellaneousAssetsAb 
stract

label Active diverse [abstract]

ifrs-full MiscellaneousComponent 
sOfEquityAbstract

label Componente diverse ale capitalurilor proprii [abstract]

ifrs-full MiscellaneousCurrentAs 
setsAbstract

label Active circulante diverse [abstract]

ifrs-full MiscellaneousCurrentLiabi 
litiesAbstract

label Datorii curente diverse [abstract]

ifrs-full MiscellaneousEquityAb 
stract

label Capitaluri proprii diverse [abstract]

ifrs-full MiscellaneousLiabilitiesAb 
stract

label Datorii diverse [abstract]

ifrs-full MiscellaneousNoncurren 
tAssetsAbstract

label Active imobilizate diverse [abstract]

ifrs-full MiscellaneousNoncurren 
tLiabilitiesAbstract

label Datorii pe termen lung diverse [abstract]

ifrs-full MiscellaneousOtherCom 
prehensiveIncomeAb 
stract

label Alte elemente diverse ale rezultatului global [abstract]

ifrs-full MiscellaneousOtherOpera 
tingExpense

X duration, debit label Alte cheltuieli de exploatare diverse Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul diverselor alte cheltuieli de exploatare. [Referințe: alte 
venituri din exploatare (cheltuieli de exploatare)]

ifrs-full MiscellaneousOtherOpera 
tingIncome

X duration, credit label Alte venituri din exploatare diverse Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul diverselor alte venituri din exploatare. [Referințe: alte 
venituri din exploatare (cheltuieli de exploatare)]

ifrs-full MiscellaneousOtherProvi 
sions

X instant, credit label Alte provizioane diverse Practică comună: IAS 1.78 d

documentation Cuantumul diverselor alte provizioane. [Referințe: alte provizioane]

totalLabel Total alte provizioane diverse
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ifrs-full MiscellaneousOtherProvi 
sionsAbstract

label Alte provizioane diverse [abstract]

ifrs-full MiscellaneousOtherProvi 
sionsMember

member label Alte provizioane diverse [member] Prezentarea informațiilor: IAS 37.84

documentation Acest membru reprezintă diverse alte provizioane. [Referințe: alte 
provizioane [member]]

ifrs-full MiscellaneousOtherReser 
vesMember

member label Alte rezerve diverse [member] Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în rezerve diverse pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă. [Referințe: alte rezerve [member]]

ifrs-full MiscellaneousTimeBand 
sAbstract

label Intervale de timp diverse [abstract]

ifrs-full ModelUsedToMeasureIn 
vestmentProperty

text label Explicația măsurii în care entitatea a aplicat modelul valorii juste sau 
modelul bazat pe cost pentru a evalua valoarea justă a investițiilor 
imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 a

documentation Explicația măsurii în care entitatea a aplicat modelul valorii juste sau 
modelul bazat pe cost pentru a evalua valoarea justă a investițiilor 
imobiliare. [Referințe: modelul valorii juste [member]; la cost [member]; 
investiții imobiliare]

ifrs-full MortgagesMember member label Credite ipotecare [member] Exemplu: IFRS 7.6, exemplu: IFRS 7. 
IG20B, exemplu: IFRS 7.IG40B

documentation Acest membru reprezintă o clasă de active financiare care constau în 
împrumuturi pentru a finanța achiziționarea de active în cazul cărora 
activul funcționează ca garanție reală pentru a obține împrumutul.

ifrs-full MotorVehicles X instant, debit label Automobile Exemplu: IAS 16.37 f

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă vehicule terestre 
autopropulsate utilizate în cadrul activităților entității. [Referințe: 
imobilizări corporale]
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ifrs-full MotorVehiclesMember member label Autovehicule [member] Exemplu: IAS 16.37 f

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în vehicule terestre autopropulsate utilizate în cadrul activităților 
entității. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full MultiemployerDefinedBe 
nefitPlansMember

member label Planuri de beneficii determinate cu mai mulți angajatori [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.33 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 19.34 b

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii determinate (altele decât 
planurile de stat) care: (a) pun în comun activele cu care contribuie 
diverse entități care nu se află sub control comun și (b) folosesc acele 
active pentru a asigura beneficii angajaților mai multor entități, pe 
principiul că atât nivelul contribuțiilor, cât și nivelul beneficiilor sunt 
determinate fără a se ține seama de identitatea entității care angajează 
personalul în cauză. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]]

ifrs-full MultiperiodExcessEar 
ningsMethodMember

member label Metoda veniturilor în plus pe mai multe perioade [member] Exemplu: IFRS 13.B11 c

documentation Acest membru reprezintă o tehnică specifică de evaluare 
corespunzătoare abordării bazate pe venit care presupune analizarea 
veniturilor în plus pe parcursul unor perioade de timp și este utilizată 
pentru a evalua valoarea justă a unor imobilizări necorporale. [Referințe: 
abordarea bazată pe venit [member]]

ifrs-full NameOfAcquiree text label Denumirea entității dobândite Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 a

documentation Denumirea întreprinderii sau a întreprinderilor asupra cărora 
dobânditorul obține controlul într-o combinare de întreprinderi. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full NameOfAssociate text label Denumirea entității asociate Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (i), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (i)documentation Denumirea unei entități asociate. [Referințe: entități asociate [member]]
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ifrs-full NameOfEntityWhoseCon 
solidatedFinancialState 
mentsHaveBeenProduced 
ForPublicUse

text label Denumirea entității ale cărei situații financiare consolidate au fost 
întocmite pentru uz public

Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 a

documentation Denumirea societății-mamă finale sau intermediare a entității ale cărei 
situații financiare consolidate conforme cu IFRS-urile au fost întocmite 
pentru uz public. [Referințe: consolidat [member]; IFRS [member]]

ifrs-full NameOfGovernmentAnd 
NatureOfRelationship 
WithGovernment

text label Denumirea autorității publice și natura relației cu aceasta Prezentarea informațiilor: IAS 24.26 a

documentation Denumirea autorității publice și natura relației acesteia cu entitatea 
raportoare (și anume control, control comun sau influență 
semnificativă). [Referințe: guvern [member]]

ifrs-full NameOfJointOperation text label Denumirea activității comune Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 a 
(i)

documentation Denumirea unei activități comune. [Referințe: activități comune 
[member]]

ifrs-full NameOfJointVenture text label Denumirea asocierii în participație Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (i), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (i)documentation Denumirea unei asocieri în participație. [Referințe: asocieri în 

participație [member]]

ifrs-full NameOfMostSeniorParen 
tEntityProducingPubliclyA 
vailableFinancialState 
ments

text label Denumirea celei mai importante societăți-mamă care întocmește situații 
financiare accesibile publicului

Prezentarea informațiilor: IAS 24.13

documentation Denumirea celei mai importante societăți-mamă care întocmește situații 
financiare accesibile publicului.

ifrs-full NameOfParentEntity text label Denumirea societății-mamă Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 24.13

documentation Denumirea societății-mamă a entității. [Referințe: societate-mamă 
[member]]
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ifrs-full NameOfReportingEnti 
tyOrOtherMeansOfIdentifi 
cation

text label Denumirea entității raportoare sau alte mijloace de identificare. Prezentarea informațiilor: IAS 1.51 a

documentation Denumirea entității raportoare sau alte mijloace de identificare.

ifrs-full NameOfSubsidiary text label Denumirea filialei Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (i), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.12 a, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.19B a

documentation Denumirea unei filiale. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full NameOfUltimateParen 
tOfGroup

text label Denumirea societății-mamă a întregului grup Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 24.13

documentation Denumirea părții care controlează în ultimă instanță grupul.

ifrs-full NamesOfEmployersAn 
dEmployeeGroupsCov 
ered

text label Numele angajatorilor și grupurile de salariați la care se referă planul Prezentarea informațiilor: IAS 26.36 a

documentation Numele angajatorilor și grupurile de salariați la care se referă planurile de 
pensii.

ifrs-full NatureOfFinancialAsset 
sTransferredDuringPeriod 
WhichDoNotQualifyFor 
Derecognition

text label Descrierea naturii activelor financiare transferate care nu sunt 
derecunoscute în totalitate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D 
a

documentation Descrierea naturii activelor financiare transferate care nu sunt 
derecunoscute în totalitate. [Referințe: active financiare transferate care 
nu sunt derecunoscute în totalitate [member]; active financiare]

ifrs-full NatureOfRisksAndReward 
sOfOwnershipToWhichEn 
tityRemainsExposed

text label Descrierea naturii riscurilor și beneficiilor aferente dreptului de 
proprietate la care entitatea este expusă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D 
b

documentation Descrierea naturii riscurilor și beneficiilor aferente dreptului de 
proprietate asupra activelor financiare transferate care nu sunt 
derecunoscute în totalitate la care este expusă entitatea. [Referințe: active 
financiare]
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ifrs-full NetAmountArisingFromIn 
suranceContractsMember

member [default] label Cuantumul net care rezultă din contracte de asigurare [member] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Acest membru reprezintă cuantumul net care rezultă din contractele de 
asigurare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Cuantumuri care rezultă din contracte de asigurare” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru. [Referințe: tipuri de contracte de 
asigurare [member]]

ifrs-full NetAmountsForPayfloatin 
gReceivefixedInterestRateS 
wapsForWhichNetCash 
FlowsAreExchanged

X instant, credit label Sumele nete aferente contractelor swap pe rata dobânzii cu rata variabilă 
de plată (rata fixă de încasat) pentru care se fac schimburi de fluxuri nete 
de trezorerie

Exemplu: IFRS 7.B11D c

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport 
cu sumele nete aferente contractelor swap pe rata dobânzii cu rata 
variabilă de plată (rata fixă de încasat) pentru care se fac schimburi de 
fluxuri nete de trezorerie. [Referințe: contract swap [member]]

ifrs-full NetAssetsLiabilities X instant, debit label Active (datorii) Practică comună: IAS 1.112 c, 
exemplu: IFRS 1.IG63

documentation Cuantumul activelor din care se scade cuantumul datoriilor.

netLabel Active (datorii) nete

ifrs-full NetAssetsLiabilitiesAb 
stract

label Active (datorii) nete [abstract]

ifrs-full NetAssetValueMember member label Valoarea activului net [member] Exemplu: IFRS 13.93 d, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă o tehnică de evaluare care compară valoarea 
activelor și a datoriilor.

ifrs-full NetCurrentAssetsLiabilitie 
sAbstract

label Active circulante (datorii curente) nete [abstract]

ifrs-full NetDebt X instant, credit label Datorie netă Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul datoriei nete a entității.
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ifrs-full NetDeferredTaxAssets X instant, debit label Creanțe nete privind impozitul amânat Practică comună: IAS 12.81 g (i)

documentation Cuantumul creanțelor privind impozitul amânat, după deducerea 
datoriilor privind impozitul amânat, atunci când valoarea absolută a 
creanțelor privind impozitul amânat este mai mare decât valoarea 
absolută a datoriilor privind impozitul amânat. [Referințe: creanțe 
privind impozitul amânat; datorii privind impozitul amânat]

ifrs-full NetDeferredTaxAssetsAn 
dLiabilitiesAbstract

label Creanțe și datorii nete privind impozitul amânat [abstract]

ifrs-full NetDeferredTaxLiabilities X instant, credit label Datorii nete privind impozitul amânat Practică comună: IAS 12.81 g (i)

documentation Cuantumul datoriilor privind impozitul amânat, după deducerea 
creanțelor privind impozitul amânat, atunci când valoarea absolută a 
datoriilor privind impozitul amânat este mai mare decât valoarea 
absolută a creanțelor privind impozitul amânat. [Referințe: creanțe 
privind impozitul amânat; datorii privind impozitul amânat]

ifrs-full NetDefinedBenefitLiabili 
tyAssetAxis

axis label Datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full NetDefinedBenefitLiabili 
tyAssetMember

member [default] label Datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
a

documentation Acest membru reprezintă datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat” în cazul în care 
nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: datoria netă (activul net) 
privind beneficiul determinat]

ifrs-full NetEarnedPremium X duration, credit label Prima câștigată netă Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.85

documentation Cuantumul primelor câștigate din contractele de asigurare, după 
deducerea primelor de reasigurare. [Referințe: tipuri de contracte de 
asigurare [member]]
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ifrs-full NetFinancialAssetsSubject 
ToOffsettingEnforceable 
MasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
ments

X instant, debit label Active financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte de 
compensare globală executorii sau al unor acorduri similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
e

documentation Cuantumul rămas după deducerea cuantumurilor care fac obiectul unui 
contract de compensare globală executoriu sau al unui acord similar care 
nu au fost compensate cu active financiare, din valoarea netă a activelor 
financiare care fac obiectul compensării sau fac obiectul unui contract de 
compensare globală executoriu sau al unui acord similar prezentat în 
situația poziției financiare.

netLabel Active financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte de 
compensare globală executorii sau al unor acorduri similare

ifrs-full NetFinancialAssetsSubject 
ToOffsettingEnforceable 
MasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
mentsAbstract

label Active financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte de 
compensare globală executorii sau al unor acorduri similare [abstract]

ifrs-full NetFinancialAssetsSubject 
ToOffsettingEnforceable 
MasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
mentsInStatementOfFinan 
cialPosition

X instant, debit label Active financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte de 
compensare globală executorii sau al unor acorduri similare în situația 
poziției financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
c

documentation Cuantumul net al activelor financiare care fac obiectul compensării sau 
al unui contract de compensare globală executoriu sau al unui acord 
similar, prezentat în situația poziției financiare. [Referințe: active 
financiare]

netLabel Active financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte de 
compensare globală executorii sau al unor acorduri similare în situația 
poziției financiare

ifrs-full NetFinancialAssetsSubject 
ToOffsettingEnforceable 
MasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
mentsInStatementOfFinan 
cialPositionAbstract

label Active financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte de 
compensare globală executorii sau al unor acorduri similare în situația 
poziției financiare [abstract]
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ifrs-full NetFinancialLiabilitiesSub 
jectToOffsettingEnforcea 
bleMasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
ments

X instant, credit label Datorii financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte 
de compensare globală executorii sau al unor acorduri similare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
e

documentation Cuantumul rămas după deducerea cuantumurilor care fac obiectul unui 
contract de compensare globală executoriu sau al unui acord similar care 
nu au fost compensate cu datorii financiare, din valoarea netă a datoriilor 
financiare care fac obiectul compensării sau fac obiectul unui contract de 
compensare globală executoriu sau al unui acord similar prezentat în 
situația poziției financiare.

netLabel Datorii financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte 
de compensare globală executorii sau al unor acorduri similare

ifrs-full NetFinancialLiabilitiesSub 
jectToOffsettingEnforcea 
bleMasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
mentsAbstract

label Datorii financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte 
de compensare globală executorii sau al unor acorduri similare [abstract]

ifrs-full NetFinancialLiabilitiesSub 
jectToOffsettingEnforcea 
bleMasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
mentsInStatementOfFinan 
cialPosition

X instant, credit label Datorii financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte 
de compensare globală executorii sau al unor acorduri similare în situația 
poziției financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C 
c

documentation Cuantumul net al datoriilor financiare care fac obiectul compensării sau 
al unui contract de compensare globală executoriu sau al unui acord 
similar, prezentat în situația poziției financiare. [Referințe: datorii 
financiare]

netLabel Datorii financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte 
de compensare globală executorii sau al unor acorduri similare în situația 
poziției financiare

ifrs-full NetFinancialLiabilitiesSub 
jectToOffsettingEnforcea 
bleMasterNettingArrange 
mentsOrSimilarAgree 
mentsInStatementOfFinan 
cialPositionAbstract

label Datorii financiare nete care fac obiectul compensării, al unor contracte 
de compensare globală executorii sau al unor acorduri similare în situația 
poziției financiare [abstract]
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ifrs-full NetForeignExchangeGain X duration, credit label Câștig net din diferențele de curs valutar Practică comună: IAS 1.35, practică 
comună: IAS 21.52 a

documentation Câștigul net rezultat din diferențele de curs valutar recunoscute în profit 
sau pierdere, cu excepția celor provenite din evaluarea instrumentelor 
financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu 
IFRS 9. [Referințe: câștigul (pierderea) din diferențele de curs valutar]

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element-rând numai atunci când câștigurile (pierderile) 
nete din diferențele de curs valutar sunt incluse în diferite elemente-rând 
din situația profitului sau pierderii, în funcție de suma raportată pentru 
perioadă, și anume un câștig net sau o pierdere netă. De exemplu, 
entitatea X declară în situațiile sale financiare pentru 20X1 că veniturile 
financiare includ un câștig net din diferențele de curs valutar din 
schimbul de 100 UM în anul 20X1 (20X0 – zero) și că cheltuielile 
financiare includ o pierdere netă din diferențele de curs valutar egală cu 
zero în 20X1 (70 UM în 20X0). În alte cazuri, a se utiliza elementul-rând 
„Câștigul (pierderea) din diferențele de curs valutar”, în loc să se 
marcheze câștigurile nete din diferențele de curs valutar.

ifrs-full NetForeignExchangeLoss X duration, debit label Pierderea netă din diferențele de curs valutar Practică comună: IAS 1.35, practică 
comună: IAS 21.52 a

documentation Pierderea netă rezultată din diferențele de curs valutar recunoscute în 
profit sau pierdere, cu excepția celor provenite din evaluarea 
instrumentelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere în 
conformitate cu IFRS 9. [Referințe: câștigul (pierderea) din diferențele de 
curs valutar]

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element-rând numai atunci când câștigurile (pierderile) 
nete din diferențele de curs valutar sunt incluse în diferite elemente-rând 
din situația profitului sau pierderii, în funcție de suma raportată pentru 
perioadă, și anume un câștig net sau o pierdere netă. De exemplu, 
entitatea X declară în situațiile sale financiare pentru 20X1 că veniturile 
financiare includ un câștig net din diferențele de curs valutar din 
schimbul de 100 UM în anul 20X1 (20X0 – zero) și că cheltuielile 
financiare includ o pierdere netă din diferențele de curs valutar egală cu 
zero în 20X1 (70 UM în 20X0). În alte cazuri, a se utiliza elementul-rând 
„Câștigul (pierderea) din diferențele de curs valutar”, în loc să se 
marcheze pierderile nete din diferențele de curs valutar.
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ifrs-full NetInvestmentInFinance 
Lease

X instant, debit label Investiții nete în contracte de leasing financiar Prezentarea informațiilor: IFRS 16.94

documentation Investiția brută în contractul de leasing financiar actualizată la rata 
implicită a dobânzii din contractul de leasing. Leasingul financiar este 
operațiunea de leasing care transferă în mare măsură toate riscurile și 
beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra unui activ suport. 
Investiția brută în contractul de leasing financiar este suma dintre: (a) 
plățile de leasing de primit de către un locator în baza unui contract de 
leasing financiar și (b) orice valoare reziduală negarantată acumulată în 
contul locatorului. Rata implicită a dobânzii din contractul de leasing 
este rata dobânzii care determină ca valoarea actualizată a (a) plăților de 
leasing și a (b) valorii reziduale negarantate să fie egală cu suma (i) valorii 
juste a activului suport și a (ii) oricărui cost direct inițial al locatorului.

totalLabel Investiții nete în contracte de leasing financiar

ifrs-full NetLiabilitiesOrAssetsFor 
RemainingCoverageExclu 
dingLossComponentMem 
ber

member label Datorii sau active nete pentru perioada de acoperire rămasă, excluzând 
componenta de pierdere [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 a

documentation Acest membru reprezintă datoriile sau activele nete pentru perioada de 
acoperire rămasă, excluzând orice componentă de pierdere. O datorie 
pentru perioada de acoperire rămasă este obligația unei entități: (a) de a 
investiga și a plăti daunele valide în temeiul contractelor de asigurare 
existente pentru evenimente asigurate care nu au avut încă loc (și anume, 
obligația care se referă la partea neexpirată din perioada de acoperire) și 
(b) de a plăti sume în temeiul contractelor de asigurare existente, care nu 
sunt incluse la litera (a) și care se referă la: (i) servicii contractuale de 
asigurare care nu au fost furnizate încă (și anume, obligații care se referă 
la furnizarea viitoare de servicii contractuale de asigurare) sau (ii) orice 
componente de investiții sau alte sume care nu se referă la furnizarea de 
servicii contractuale de asigurare și care nu au fost transferate în cadrul 
datoriei pentru cheltuielile cu daunele. [Referințe: contracte de asigurare 
[member]; componenta de pierdere [member]]
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ifrs-full NetMovementInDeferred 
TaxArisingFromRegulator 
yDeferralAccountBalances 
RelatedToProfitOrLoss

X duration, credit label Variația netă a impozitului amânat rezultată din soldurile conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.24, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.B12 
b

documentation Cuantumul variației nete a impozitului amânat rezultate din soldurile 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate legate de profit 
sau pierdere. [Referințe: creanța privind impozitul amânat legată de 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate; 
datoria privind impozitul amânat legată de soldurile conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate; profit (pierdere)]

ifrs-full NetMovementInOtherRe 
gulatoryDeferralAccount 
BalancesRelatedToProfitOr 
Loss

X duration, credit label Variația netă a altor solduri ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legată de profit sau pierdere

Practică comună: IFRS 14.25, practică 
comună: IFRS 14.IE5

documentation Cuantumul variației nete a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legate de profit sau pierdere pe care entitatea 
nu o prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: variația netă 
a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de profit sau pierdere]

ifrs-full NetMovementInRegulator 
yDeferralAccountBalances 
RelatedToOtherCompre 
hensiveIncomeAbstract

label Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legată de alte elemente ale rezultatului global [abstract]

ifrs-full NetMovementInRegulator 
yDeferralAccountBalances 
RelatedToProfitOrLoss

X duration, credit label Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legată de profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.23, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.35

documentation Cuantumul variației nete a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legate de profit sau pierdere. [Referințe: 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[member]; profit (pierdere)]

totalLabel Total variație netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legată de profit sau pierdere
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ifrs-full NetMovementInRegulator 
yDeferralAccountBalances 
RelatedToProfitOrLossAb 
stract

label Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legată de profit sau pierdere [abstract]

ifrs-full NetMovementInRegulator 
yDeferralAccountBalances 
RelatedToProfitOrLos 
sAndNetMovementInRela 
tedDeferredTax

X duration, credit label Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor 
amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.24, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.B12 
a

documentation Cuantumul variației nete a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legate de profit sau pierdere și cuantumul 
variație nete a impozitelor amânate aferente. [Referințe: variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de profit sau pierdere; variația netă a impozitului amânat rezultată 
din soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de profit sau pierdere]

totalLabel Total variație netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a 
impozitelor amânate aferente

ifrs-full NetMovementInRegulator 
yDeferralAccountBalances 
RelatedToProfitOrLos 
sAndNetMovementInRela 
tedDeferredTaxAbstract

label Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor 
amânate aferente [abstract]

ifrs-full NetMovementInRegulator 
yDeferralAccountBalances 
RelatedToProfitOrLossAt 
tributableToNoncontrollin 
gInterests

X duration, credit label Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legată de profit sau pierdere, care poate fi atribuită 
intereselor care nu controlează

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.B25

documentation Cuantumul variației nete a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legate de profit sau pierdere care poate fi 
atribuită intereselor care nu controlează. [Referințe: variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de profit sau pierdere; interese care nu controlează]
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ifrs-full NetMovementInRegulator 
yDeferralAccountBalances 
RelatedToProfitOrLossDir 
ectlyAssociatedWithDis 
continuedOperation

X duration, credit label Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legată de profitul sau pierderea direct legat(ă) de o activitate 
întreruptă

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.25

documentation Cuantumul variației nete a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legate de profit sau pierdere care sunt direct 
legate de o activitate întreruptă. [Referințe: variația netă a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit 
sau pierdere; activități întrerupte [member]]

ifrs-full NetworkInfrastructure 
Member

member label Infrastructura de rețea [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în infrastructură de rețea. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full NewIFRSsAxis axis label IFRS-uri noi [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 8.30 b

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full NewIFRSsMember member [default] label IFRS-uri noi [member] Prezentarea informațiilor: IAS 8.30 b

documentation Acest membru reprezintă IFRS-urile care au fost emise, dar care nu sunt 
încă în vigoare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„IFRS-uri noi” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full NewLiabilitiesContingen 
tLiabilitiesRecognisedInBu 
sinessCombination

X duration, credit label Datorii noi, datorii contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi

Practică comună: IFRS 3.B67 c

documentation Cuantumul recunoscut pentru datoriile contingente noi recunoscute 
într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente 
recunoscute într-o combinare de întreprinderi]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/946 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full NewProvisionsOtherProvi 
sions

X duration, credit label Provizioane noi, alte provizioane Practică comună: IAS 37.84 b

documentation Cuantumul recunoscut pentru alte provizioane noi. [Referințe: alte 
provizioane]

ifrs-full NineYearsBeforeReportin 
gYearMember

member label Nouă ani înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu nouă ani 
înainte de sfârșitul anului de raportare.

ifrs-full NominalAmountOfHed 
gingInstrument

X.XX instant label Valoarea nominală a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23B 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24A d

documentation Valoarea nominală a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor. 
[Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full NominalAmountOfHed 
gingInstrumentsInHedgin 
gRelationshipsToWhichA 
mendmentsForInterestRa 
teBenchmarkReformAr 
eApplied

X instant label Valoarea nominală a instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor 
din cadrul relațiilor de acoperire împotriva riscurilor în cazul cărora se 
aplică modificările pentru reforma indicelui de referință al ratei dobânzii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24H 
e

documentation Valoarea nominală a instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor 
din cadrul relațiilor de acoperire împotriva riscurilor în cazul cărora 
entitatea aplică excepțiile care intră în domeniul de aplicare al 
modificărilor pentru reforma indicelui de referință al ratei dobânzii. 
[Referințe: valoarea nominală a instrumentului de acoperire împotriva 
riscurilor]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element.
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ifrs-full NominalOrPrincipalA 
mountOfFinancialInstru 
mentOnDiscontinuatio 
nOfMeasurementAtFairVa 
lueThroughProfitOrLoss 
BecauseCreditDerivativeI 
sUsedToManageCreditRisk

X instant label Valoarea nominală sau valoarea principalului instrumentului financiar la 
întreruperea evaluării sale la valoarea justă prin profit sau pierdere 
deoarece un instrument derivat de credit este utilizat pentru a gestiona 
riscul de credit

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24G 
c

documentation Valoarea nominală sau valoarea principalului unui instrument financiar 
la întreruperea evaluării sale la valoarea justă prin profit sau pierdere 
deoarece un instrument derivat de credit este utilizat pentru a gestiona 
riscul de credit al instrumentului financiar în cauză. [Referințe: risc de 
credit [member]; instrumente derivate [member]; instrumente 
financiare, clasa [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; Previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full NonadjustingEventsAfter 
ReportingPeriodAxis

axis label Evenimente ulterioare perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea 
situațiilor financiare [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 10.21

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full NonadjustingEventsMem 
ber

member [default] label Evenimente ulterioare perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea 
situațiilor financiare [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 10.21

documentation Acest membru reprezintă evenimente care au loc în intervalul dintre 
finalul perioadei de raportare și data la care se autorizează publicarea 
situațiilor financiare și care oferă indicații despre condiții apărute ulterior 
perioadei de raportare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea 
standard a axei „Evenimente ulterioare perioadei de raportare care nu 
conduc la ajustarea situațiilor financiare” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru.

ifrs-full NoncashAssetsDeclared 
ForDistributionToOwners 
BeforeFinancialStatement 
sAuthorisedForIssue

X instant, debit label Active nemonetare declarate pentru distribuire către proprietari înainte 
să fie autorizată publicarea situațiilor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRIC 17.17 
b

documentation Cuantumul activelor nemonetare declarate pentru distribuirea drept 
dividende atunci când data declarării este după finalul perioadei de 
raportare, dar înainte să fie autorizată publicarea situațiilor financiare.

ifrs-full NoncashAssetsDeclared 
ForDistributionToOwners 
BeforeFinancialStatement 
sAuthorisedForIssueAtFair 
Value

X instant, debit label Active nemonetare declarate pentru distribuire către proprietari înainte 
să fie autorizată publicarea situațiilor financiare, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRIC 17.17 
c

documentation Valoarea justă a activelor nemonetare declarate pentru distribuirea drept 
dividende atunci când data declarării este după finalul perioadei de 
raportare, dar înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; active nemonetare declarate 
pentru distribuire către proprietari înainte să fie autorizată publicarea 
situațiilor financiare]
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ifrs-full NoncashAssetsPledgedAs 
CollateralForWhichTrans 
fereeHasRightByContrac 
tOrCustomToSellOrRepl 
edgeCollateral

X instant, debit label Active nemonetare constituite drept garanții reale pentru care entitatea 
căreia i se transferă activul are dreptul, prin contract sau prin tradiție, de 
a vinde sau regaja garanția reală

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 39.37 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.3.2.23 a

documentation Cuantumul activelor constituite drept garanții reale care nu sunt în 
numerar (cum ar fi instrumentele de datorie sau de capitaluri proprii) 
oferite unei entități căreia i se transferă activele, pentru care entitatea 
căreia i se transferă activele are dreptul, prin contract sau prin tradiție, de 
a vinde sau de a regaja garanția reală.

ifrs-full NoncontrollingInterestI 
nAcquireeRecognisedAtAc 
quisitionDate

X instant, credit label Interese care nu controlează deținute în entitatea dobândită recunoscute 
la data achiziției

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
o (i)

documentation Cuantumul intereselor care nu controlează deținute în entitatea 
dobândită recunoscute la data achiziției pentru combinările de 
întreprinderi în care dobânditorul deține mai puțin de 100 % din 
participațiile în capitalurile proprii ale entității dobândite la data 
achiziției. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full NoncontrollingInterests X instant, credit label Interese care nu controlează Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 q, 
prezentarea informaților: IFRS 10.22, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.12 fdocumentation Cuantumul capitalurilor proprii într-o filială care nu se pot atribui, direct 

sau indirect, unei societăți-mamă. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full NoncontrollingInterests 
Member

member label Interese care nu controlează [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă capitalurile proprii într-o filială care nu se pot 
atribui, direct sau indirect, societății-mamă.

ifrs-full NoncurrentAccrualsAnd 
NoncurrentDeferredInco 
meIncludingNoncurrent 
ContractLiabilities

X instant, credit label Angajamente pe termen lung și venituri înregistrate în avans pe termen 
lung, inclusiv datoriile pe termen lung din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul angajamentelor pe termen lung și al veniturilor înregistrate 
în avans pe termen lung, inclusiv datoriile pe termen lung din contracte 
[Referințe: angajamente; venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile 
din contracte]

totalLabel Total angajamente pe termen lung și venituri înregistrate în avans pe 
termen lung, inclusiv datoriile pe termen lung din contracte
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ifrs-full NoncurrentAccrualsAnd 
NoncurrentDeferredInco 
meIncludingNoncurrent 
ContractLiabilitiesAbstract

label Angajamente pe termen lung și venituri înregistrate în avans pe termen 
lung, inclusiv datoriile pe termen lung din contracte [abstract]

ifrs-full NoncurrentAccruedInco 
meIncludingNoncurrent 
ContractAssets

X instant, debit label Venituri angajate pe termen lung, inclusiv activele imobilizate din 
contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor angajate pe termen lung, inclusiv activele 
imobilizate din contracte [Referințe: venituri angajate, inclusiv activele 
din contracte]

totalLabel Total venituri angajate pe termen lung, inclusiv activele imobilizate din 
contracte

ifrs-full NoncurrentAccruedInco 
meIncludingNoncurrent 
ContractAssetsAbstract

label Venituri angajate pe termen lung, inclusiv activele imobilizate din 
contracte [abstract]

ifrs-full NoncurrentAccruedInco 
meOtherThanNoncurrent 
ContractAssets

X instant, debit label Venituri angajate pe termen lung, altele decât activele imobilizate din 
contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor angajate pe termen lung, altele decât activele 
imobilizate din contracte [Referințe: venituri angajate, altele decât 
activele din contracte]

ifrs-full NoncurrentAdvances X instant, credit label Avansuri pe termen lung primite, care reprezintă datorii pe termen lung 
din contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite la un moment 
specific

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul avansurilor pe termen lung primite care reprezintă datorii pe 
termen lung din contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite la 
un moment specific. [Referințe: avansuri primite, care reprezintă datorii 
din contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite la un moment 
specific]
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ifrs-full NoncurrentAssets X instant, debit label Active imobilizate Prezentarea informațiilor: IAS 1.66, 
exemplu: IFRS 12.B10 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.B12 b (ii)documentation Cuantumul activelor care nu corespund definiției activelor circulante. 

[Referințe: active circulante]

totalLabel Total active imobilizate

ifrs-full NoncurrentAssetsAbstract label Active imobilizate [abstract]

ifrs-full NoncurrentAssetsHeldFor 
SaleMember

member label Active imobilizate deținute în vederea vânzării [member] Exemplu: IFRS 13.94, exemplu: IFRS 
13.IE60, practică comună: IFRS 5.38

documentation Acest membru reprezintă activele imobilizate care sunt disponibile 
pentru vânzare imediată așa cum se prezintă la momentul respectiv, 
făcând doar obiectul termenilor uzuali în cazul vânzărilor de astfel de 
active, și a căror vânzare are o probabilitate ridicată. [Referințe: active 
imobilizate]

ifrs-full NoncurrentAssetsOrDispo 
salGroupsClassifiedA 
sHeldForDistributionTo 
Owners

X instant, debit label Active imobilizate sau grupuri destinate cedării clasificate drept deținute 
în vederea distribuirii către proprietari

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.38, 
prezentarea informațiilor: IFRS 5.5A

documentation Cuantumul activelor imobilizate sau al grupurilor destinate cedării 
clasificate drept deținute în vederea distribuirii către proprietari. 
[Referințe: active imobilizate]

ifrs-full NoncurrentAssetsOrDispo 
salGroupsClassifiedA 
sHeldForSale

X instant, debit label Active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute 
în vederea vânzării

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation Cuantumul activelor imobilizate sau al grupurilor destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: grupuri 
destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full NoncurrentAssetsOrDispo 
salGroupsClassifiedA 
sHeldForSaleMember

member label Active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute 
în vederea vânzării [member]

Practică comună: IAS 36.127

documentation Acest membru reprezintă activele imobilizate sau grupurile destinate 
cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: grupuri 
destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]; 
active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]]
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ifrs-full NoncurrentAssetsOrDispo 
salGroupsClassifiedA 
sHeldForSaleOrAsHeldFor 
DistributionToOwners

X instant, debit label Active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute 
în vederea vânzării sau deținute în vederea distribuirii către proprietari

Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 j

documentation Cuantumul activelor imobilizate sau al grupurilor destinate cedării, 
clasificate drept deținute în vederea vânzării sau deținute în vederea 
distribuirii către proprietari. [Referințe: active imobilizate sau grupuri 
destinate cedării clasificate drept deținute în vederea distribuirii către 
proprietari; active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării]

totalLabel Total active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept 
deținute în vederea vânzării sau deținute în vederea distribuirii către 
proprietari

ifrs-full NoncurrentAssetsOrDispo 
salGroupsClassifiedA 
sHeldForSaleOrAsHeldFor 
DistributionToOwnersAb 
stract

label Active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute 
în vederea vânzării sau deținute în vederea distribuirii către proprietari 
[abstract]

ifrs-full NoncurrentAssetsOther 
ThanFinancialInstruments 
DeferredTaxAssetsPostem 
ploymentBenefitAssetsAn 
dRightsArisingUnderInsur 
anceContracts

X instant, debit label Active imobilizate, altele decât instrumentele financiare, creanțe privind 
impozitul amânat, creanțe privind beneficiile postangajare și drepturi 
care rezultă din contractele de asigurare

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.33 b

documentation Cuantumul activelor imobilizate, altele decât instrumentele financiare, al 
creanțelor privind impozitul amânat, al creanțelor privind beneficiile 
postangajare și al drepturilor care rezultă din contractele de asigurare. 
[Referințe: creanțe privind impozitul amânat; instrumente financiare, 
clasa [member]; active imobilizate; tipuri de contracte de asigurare 
[member]]

ifrs-full NoncurrentAssetsRecogni 
sedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit label Active imobilizate recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation cuantumul recunoscut la data achiziției pentru activele imobilizate 
dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: active 
imobilizate; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full NoncurrentBiologicalAs 
sets

X instant, debit label Active biologice imobilizate Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 f

documentation Cuantumul activelor biologice imobilizate. [Referințe: active biologice]
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ifrs-full NoncurrentBiologicalAs 
setsMember

member label Active biologice imobilizate [member] Practică comună: IAS 41.50

documentation Acest membru reprezintă activele biologice imobilizate. [Referințe: 
active biologice]

ifrs-full NoncurrentContractAs 
sets

X instant, debit label Active imobilizate din contracte Prezentarea informațiilor: IFRS 15.105

documentation Cuantumul activelor imobilizate din contracte. [Referințe: active din 
contracte]

ifrs-full NoncurrentContractLiabil 
ities

X instant, credit label Datorii pe termen lung din contracte Prezentarea informațiilor: IFRS 15.105

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung din contracte. [Referințe: datorii 
din contracte]

totalLabel Total datorii pe termen lung din contracte

ifrs-full NoncurrentContractLiabili 
tiesAbstract

label Datorii pe termen lung din contracte [abstract]

ifrs-full NoncurrentContractLiabili 
tiesForPerformanceObliga 
tionsSatisfiedOverTime

X instant, credit label Datorii pe termen lung din contracte pentru obligațiile de executare 
îndeplinite în timp

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung din contracte pentru obligațiile de 
executare îndeplinite în timp. [Referințe: datorii din contracte pentru 
obligațiile de executare îndeplinite în timp]

ifrs-full NoncurrentDebtInstru 
mentsIssued

X instant, credit label Instrumente de datorie pe termen lung emise Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul instrumentelor de datorie pe termen lung emise. [Referințe: 
instrumente de datorie emise]
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ifrs-full NoncurrentDeferredInco 
meIncludingNoncurrent 
ContractLiabilities

X instant, credit label Venituri înregistrate în avans trecute la venituri pe termen lung, inclusiv 
datoriile pe termen lung din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor înregistrate în avans trecute la venituri pe termen 
lung, inclusiv datoriile pe termen lung din contracte. [Referințe: venituri 
înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte]

totalLabel Total venituri înregistrate în avans trecute la venituri pe termen lung, 
inclusiv datoriile pe termen lung din contracte

ifrs-full NoncurrentDeferredInco 
meIncludingNoncurrent 
ContractLiabilitiesAbstract

label Venituri înregistrate în avans trecute la venituri pe termen lung, inclusiv 
datoriile pe termen lung din contracte [abstract]

ifrs-full NoncurrentDeferredInco 
meOtherThanNoncurrent 
ContractLiabilities

X instant, credit label Venituri înregistrate în avans trecute la venituri pe termen lung, altele 
decât datoriile pe termen lung din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor înregistrate în avans trecute la venituri pe termen 
lung, altele decât datoriile pe termen lung din contracte [Referințe: 
venituri înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte]

ifrs-full NoncurrentDepositsFrom 
Customers

X instant, credit label Depozite pe termen lung de la clienți Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul depozitelor pe termen lung de la clienți. [Referințe: depozite 
de la clienți]

ifrs-full NoncurrentDerivativeFi 
nancialAssets

X instant, debit label Active financiare derivate imobilizate Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor financiare derivate imobilizate. [Referințe: active 
financiare derivate]

ifrs-full NoncurrentDerivativeFi 
nancialLiabilities

X instant, credit label Datorii financiare derivate pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor financiare derivate pe termen lung. [Referințe: 
datorii financiare derivate]
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ifrs-full NoncurrentDividendPay 
ables

X instant, credit label Dividende de plătit pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul dividendelor de plătit pe termen lung. [Referințe: dividende 
de plătit]

ifrs-full NoncurrentExciseTaxPay 
ables

X instant, credit label Obligații de plată a accizelor pe termen lung Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul obligațiilor de plată a accizelor pe termen lung. [Referințe: 
obligații de plată a accizelor]

ifrs-full NoncurrentFinanceLeaseR 
eceivables

X instant, debit label Creanțe pe termen lung aferente contractelor de leasing financiar Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung aferente contractelor de leasing 
financiar. [Referințe: creanțe aferente contractelor de leasing financiar]

ifrs-full NoncurrentFinancialAs 
sets

X instant, debit label Active financiare imobilizate Prezentarea informațiilor: IFRS 7.25

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate. [Referințe: active financiare]

totalLabel Total alte active financiare imobilizate

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtAmortisedCost

X instant, debit label Active financiare imobilizate la costul amortizat Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 f

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate evaluate la costul amortizat. 
[Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat]

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughO 
therComprehensiveIn 
come

X instant, debit label Active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: active financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global
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ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughO 
therComprehensiveInco 
meAbstract

label Active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global [abstract]

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLoss

X instant, debit label Active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere]

totalLabel Total active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossAbstract

label Active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere [abstract]

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossClassifiedAsHeld 
ForTrading

X instant, debit label Active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării

Practică comună: IAS 1.55, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate care sunt evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere și care sunt clasificate drept deținute în 
vederea tranzacționării. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea 
tranzacționării]

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossDesignatedUponI 
nitialRecognition

X instant, debit label Active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere care au fost desemnate astfel la recunoașterea 
inițială sau ulterior. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior]
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ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossMandatorilyMea 
suredAtFairValue

X instant, debit label Active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, evaluate în mod obligatoriu la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate evaluate în mod obligatoriu 
la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS 9. 
[Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, evaluate în mod obligatoriu la valoarea justă]

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossMeasuredAsSuchI 
nAccordanceWithExemp 
tionForReacquisitionO 
fOwnEquityInstruments

X instant, debit label Active financiare imobilizate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru reachiziționarea 
propriilor instrumente de capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere, evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru 
reachiziționarea propriilor instrumente de capitaluri proprii. [Referințe: 
active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca 
atare în conformitate cu exceptarea pentru reachiziționarea propriilor 
instrumente de capitaluri proprii]

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAtFairValueThroughProfi 
tOrLossMeasuredAsSuchI 
nAccordanceWithExemp 
tionForRepurchaseOfOwn 
FinancialLiabilities

X instant, debit label Active financiare imobilizate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru răscumpărarea 
propriilor datorii financiare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 7.8 a

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere, evaluate ca atare în conformitate cu exceptarea pentru 
răscumpărarea propriilor datorii financiare. [Referințe: active financiare 
la valoarea justă prin profit sau pierdere, evaluate ca atare în 
conformitate cu exceptarea pentru răscumpărarea propriilor datorii 
financiare]

ifrs-full NoncurrentFinancialAsset 
sAvailableforsale

X instant, debit label Active financiare imobilizate disponibile pentru vânzare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 d

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate disponibile pentru vânzare. 
[Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare; active financiare 
imobilizate]
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ifrs-full NoncurrentFinancialAs 
setsMeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncome

X instant, debit label Active financiare imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: active financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full NoncurrentFinancialLiabil 
ities

X instant, credit label Datorii financiare pe termen lung Prezentarea informațiilor: IFRS 7.25

documentation Cuantumul datoriilor financiare pe termen lung. [Referințe: datorii 
financiare]

totalLabel Total alte datorii financiare pe termen lung

ifrs-full NoncurrentFinancialLiabili 
tiesAtAmortisedCost

X instant, credit label Datorii financiare pe termen lung la costul amortizat Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 f, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 g

documentation Cuantumul datoriilor financiare pe termen lung evaluate la costul 
amortizat. [Referințe: datorii financiare evaluate la costul amortizat]

ifrs-full NoncurrentFinancialLiabili 
tiesAtFairValueThrough 
ProfitOrLoss

X instant, credit label Datorii financiare pe termen lung evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare pe termen lung evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere. [Referințe: datorii financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere]

totalLabel Total datorii financiare pe termen lung evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere

ifrs-full NoncurrentFinancialLiabili 
tiesAtFairValueThrough 
ProfitOrLossAbstract

label Datorii financiare pe termen lung evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere [abstract]
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ifrs-full NoncurrentFinancialLiabili 
tiesAtFairValueThrough 
ProfitOrLossClassifiedA 
sHeldForTrading

X instant, credit label Datorii financiare pe termen lung evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare pe termen lung evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere care corespund definiției instrumentelor deținute 
în vederea tranzacționării. [Referințe: datorii financiare pe termen lung 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full NoncurrentFinancialLiabili 
tiesAtFairValueThrough 
ProfitOrLossDesignatedU 
ponInitialRecognition

X instant, credit label Datorii financiare pe termen lung evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 e

documentation Cuantumul datoriilor financiare pe termen lung evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere care au fost desemnate astfel la recunoașterea 
inițială sau ulterior. [Referințe: datorii financiare la valoarea justă prin 
profit sau pierdere, desemnate la recunoașterea inițială sau ulterior]

ifrs-full NoncurrentGovernment 
Grants

X instant, credit label Subvenții guvernamentale pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul subvențiilor guvernamentale pe termen lung recunoscute în 
situația poziției financiare ca venituri înregistrate în avans [Referințe: 
guvern [member]; subvenții guvernamentale]

ifrs-full NoncurrentHeldtomaturi 
tyInvestments

X instant, debit label Investiții pe termen lung păstrate până la scadență Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 b

documentation Cuantumul investițiilor pe termen lung păstrate până la scadență. 
[Referințe: investiții păstrate până la scadență]

ifrs-full NoncurrentInterestPayable X instant, credit label Dobânzi pe termen lung de plătit Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dobânzilor pe termen lung de plătit. [Referințe: dobânda de 
plătit]

ifrs-full NoncurrentInterestReceiva 
ble

X instant, debit label Dobânzi pe termen lung de încasat Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dobânzilor pe termen lung de încasat. [Referințe: dobânda 
de încasat]
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ifrs-full NoncurrentInventories X instant, debit label Stocuri pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 g

documentation Cuantumul stocurilor pe termen lung. [Referințe: stocuri]

ifrs-full NoncurrentInventoriesAri 
singFromExtractiveActivi 
tiesAbstract

label Stocuri pe termen lung rezultate din activități extractive [abstract]

ifrs-full NoncurrentInvestmentsI 
nEquityInstrumentsDe 
signatedAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncome

X instant, debit label Investiții pe termen lung în instrumente de capitaluri proprii desemnate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8 h

documentation Cuantumul investițiilor pe termen lung în instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: investiții în instrumente de 
capitaluri proprii desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global]

ifrs-full NoncurrentInvestmentsO 
therThanInvestmentsAc 
countedForUsingEquityMe 
thod

X instant, debit label Investiții pe termen lung, altele decât investițiile contabilizate prin 
metoda punerii în echivalență

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul altor investiții pe termen lung decât investițiile contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: investiții contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență; active imobilizate; alte investiții 
decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență]

ifrs-full NoncurrentLeaseLiabilities X instant, credit label Datorii pe termen lung care decurg din contractele de leasing Prezentarea informațiilor: IFRS 16.47 
b

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung care decurg din contractele de 
leasing. [Referințe: datorii care decurg din contractele de leasing]

ifrs-full NoncurrentLeasePrepay 
ments

X instant, debit label Plăți de leasing în avans pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul plăților în avans pe termen lung pentru contractele de 
leasing. [Referințe: plăți în avans pe termen lung]
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ifrs-full NoncurrentLiabilities X instant, credit label Datorii pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.69, 
exemplu: IFRS 12.B10 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.B12 b (iv)

documentation Cuantumul datoriilor care nu corespund definiției datoriilor curente. 
[Referințe: datorii curente]

totalLabel Total datorii pe termen lung

ifrs-full NoncurrentLiabilitiesAb 
stract

label Datorii pe termen lung [abstract]

ifrs-full NoncurrentLiabilitiesRe 
cognisedAsOfAcquisition 
Date

(X) instant, credit label Datorii pe termen lung recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation cuantumul recunoscut la data achiziției pentru datoriile pe termen lung 
asumate într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii pe termen 
lung; combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Datorii pe termen lung recunoscute la data achiziției

ifrs-full NoncurrentLoansAndRe 
ceivables

X instant, debit label Împrumuturi și creanțe pe termen lung Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.8 c

documentation Cuantumul împrumuturilor și al creanțelor pe termen lung. [Referințe: 
împrumuturi și creanțe]

ifrs-full NoncurrentNoncashAs 
setsPledgedAsCollateral 
ForWhichTransfereeHas 
RightByContractOrCus 
tomToSellOrRepledgeCol 
lateral

X instant, debit label Active imobilizate constituite drept garanții reale care nu sunt în 
numerar pentru care entitatea căreia i se transferă activul are dreptul, 
prin contract sau prin tradiție, de a vinde sau regaja garanția reală

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 39.37 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.3.2.23 a

documentation Cuantumul activelor imobilizate constituite drept garanții reale care nu 
sunt în numerar (cum ar fi instrumentele de datorie sau de capitaluri 
proprii) oferite unei entități căreia i se transferă activele, pentru care 
entitatea căreia i se transferă activele are dreptul, prin contract sau prin 
tradiție, de a vinde sau de a regaja garanția reală.

ifrs-full NoncurrentOreStockpiles X instant, debit label Rezerve de minereuri pe termen lung Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor pe termen lung care reprezintă cuantumul 
rezervelor de minereu. [Referințe: stocuri]
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ifrs-full NoncurrentPayables X instant, credit label Datorii comerciale și alte datorii pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 k

documentation Cuantumul datoriilor comerciale pe termen lung și al altor datorii pe 
termen lung. [Referințe: alte datorii pe termen lung; datorii comerciale 
pe termen lung]

totalLabel Total datorii comerciale și alte datorii pe termen lung

ifrs-full NoncurrentPayablesAb 
stract

label Datorii comerciale și alte datorii pe termen lung [abstract]

ifrs-full NoncurrentPayablesFor 
PurchaseOfEnergy

X instant, credit label Datorii pe termen lung privind achiziționarea de energie Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung pentru achiziționarea de energie. 
[Referințe: datorii privind achiziționarea de energie]

ifrs-full NoncurrentPayablesFor 
PurchaseOfNoncurrentAs 
sets

X instant, credit label Datorii pe termen lung pentru achiziționarea de active imobilizate Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung pentru achiziționarea de active 
imobilizate. [Referințe: datorii privind achiziționarea de active 
imobilizate]

ifrs-full NoncurrentPayablesOnSo 
cialSecurityAndTaxesO 
therThanIncomeTax

X instant, credit label Datorii pe termen lung aferente asigurărilor sociale și altor impozite 
decât impozitul pe profit

Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung aferente asigurărilor sociale și altor 
impozite decât impozitul pe profit. [Referințe: datorii privind asigurările 
sociale și alte impozite decât impozitul pe profit]

ifrs-full NoncurrentPayablesToRe 
latedParties

X instant, credit label Datorii pe termen lung către părțile afiliate Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung către părțile afiliate. [Referințe: 
părți afiliate [member]; datorii către părțile afiliate]

ifrs-full NoncurrentPayablesToTra 
deSuppliers

X instant, credit label Datorii comerciale pe termen lung Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul pe termen lung al plăților datorate furnizorilor de bunuri și 
servicii utilizate în activitatea entității. [Referințe: datorii comerciale]
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ifrs-full NoncurrentPortionOfNon 
currentBondsIssued

X instant, credit label Partea pe termen lung din obligațiunile pe termen lung emise Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Partea pe termen lung din obligațiunile pe termen lung emise. [Referințe: 
obligațiuni emise]

ifrs-full NoncurrentPortionOfNon 
currentBorrowingsByTy 
peAbstract

label Partea pe termen lung din împrumuturile pe termen lung, pe tipuri 
[abstract]

ifrs-full NoncurrentPortionOfNon 
currentCommercialPaper 
sIssued

X instant, credit label Partea pe termen lung din efectele comerciale pe termen lung emise Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Partea pe termen lung din efectele comerciale pe termen lung emise. 
[Referințe: efecte comerciale emise]

ifrs-full NoncurrentPortionOfNon 
currentLoansReceived

X instant, credit label Partea pe termen lung din împrumuturile pe termen lung primite Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Partea pe termen lung din împrumuturile pe termen lung primite. 
[Referințe: împrumuturi primite]

ifrs-full NoncurrentPortionOfNon 
currentNotesAndDeben 
turesIssued

X instant, credit label Partea pe termen lung din efectele comerciale și titlurile de creanță 
negarantate pe termen lung emise

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Partea pe termen lung din efectele comerciale și titlurile de creanță 
negarantate pe termen lung emise. [Referințe: efecte comerciale și titluri 
de creanță negarantate emise]

ifrs-full NoncurrentPortionOfNon 
currentSecuredBankLoans 
Received

X instant, credit label Partea pe termen lung din împrumuturile bancare garantate pe termen 
lung primite

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Partea pe termen lung din împrumuturile bancare garantate pe termen 
lung primite. [Referințe: împrumuturi bancare garantate primite]

ifrs-full NoncurrentPortionOfNon 
currentUnsecuredBank 
LoansReceived

X instant, credit label Partea pe termen lung din împrumuturile bancare negarantate pe termen 
lung primite

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Partea pe termen lung din împrumuturile bancare negarantate pe termen 
lung primite. [Referințe: împrumuturi bancare negarantate primite]
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ifrs-full NoncurrentPortionOfO 
therNoncurrentBorrow 
ings

X instant, credit label Partea pe termen lung din alte împrumuturi pe termen lung Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Partea pe termen lung din alte împrumuturi pe termen lung. [Referințe: 
alte împrumuturi]

ifrs-full NoncurrentPrepayments X instant, debit label Plăți în avans trecute la cheltuieli într-o perioadă mai mare de un an Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul plăților în avans pe termen lung. [Referințe: plăți în avans]

ifrs-full NoncurrentPrepayment 
sAndNoncurrentAccrue 
dIncomeIncludingNoncur 
rentContractAssets

X instant, debit label Plăți în avans pe termen lung și venituri angajate pe termen lung, inclusiv 
activele imobilizate din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plăților în avans și al veniturilor angajate pe termen lung, 
inclusiv activele imobilizate din contracte [Referințe: plăți în avans; 
venituri angajate, inclusiv activele din contracte]

totalLabel Total plăți în avans pe termen lung și venituri angajate pe termen lung, 
inclusiv activele imobilizate din contracte

ifrs-full NoncurrentPrepayment 
sAndNoncurrentAccrue 
dIncomeIncludingNoncur 
rentContractAssetsAb 
stract

label Plăți în avans pe termen lung și venituri angajate pe termen lung, inclusiv 
activele imobilizate din contracte [abstract]

ifrs-full NoncurrentPrepayment 
sAndNoncurrentAccrue 
dIncomeOtherThanNon 
currentContractAssets

X instant, debit label Plăți în avans pe termen lung și venituri angajate pe termen lung, altele 
decât activele imobilizate din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plăților în avans și al veniturilor angajate pe termen lung, 
altele decât activele imobilizate din contracte [Referințe: plăți în avans; 
venituri angajate, altele decât activele din contracte]

totalLabel Total plăți în avans pe termen lung și venituri angajate pe termen lung, 
altele decât activele imobilizate din contracte
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ifrs-full NoncurrentPrepayment 
sAndNoncurrentAccrue 
dIncomeOtherThanNon 
currentContractAssetsAb 
stract

label Plăți în avans pe termen lung și venituri angajate pe termen lung, altele 
decât activele imobilizate din contracte [abstract]

ifrs-full NoncurrentProgrammin 
gAssets

X instant, debit label Active de programare informatică pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor de programare informatică pe termen lung. 
[Referințe: active de programare informatică]

ifrs-full NoncurrentProvisions X instant, credit label Provizioane pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 l

documentation Cuantumul provizioanelor pe termen lung, inclusiv provizioanele 
pentru beneficiile angajaților. [Referințe: provizioane]

totalLabel Total provizioane pe termen lung

ifrs-full NoncurrentProvisionsAb 
stract

label Provizioane pe termen lung [abstract]

ifrs-full NoncurrentProvisionsFor 
EmployeeBenefits

X instant, credit label Provizioane pe termen lung pentru beneficiile angajaților Prezentarea informațiilor: IAS 1.78 d

documentation Cuantumul provizioanelor pe termen lung pentru beneficiile angajaților. 
[Referințe: provizioane pentru beneficiile angajaților]

ifrs-full NoncurrentReceivables X instant, debit label Creanțe comerciale și alte creanțe pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 h, 
Prezentarea informaților: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor comerciale pe termen lung și al altor creanțe pe 
termen lung. [Referințe: creanțe comerciale pe termen lung; alte creanțe 
pe termen lung]

totalLabel Total creanțe comerciale și alte creanțe pe termen lung

ifrs-full NoncurrentReceivablesAb 
stract

label Creanțe comerciale și alte creanțe pe termen lung [abstract]
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ifrs-full NoncurrentReceivable 
sDueFromAssociates

X instant, debit label Creanțe pe termen lung datorate de entitățile asociate Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung datorate de entitățile asociate. 
[Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full NoncurrentReceivable 
sDueFromJointVentures

X instant, debit label Creanțe pe termen lung datorate de asocierile în participație Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung datorate de asocierile în 
participație. [Referințe: asocieri în participație [member]]

ifrs-full NoncurrentReceivable 
sDueFromRelatedParties

X instant, debit label Creanțe pe termen lung datorate de părțile afiliate Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung datorate de părțile afiliate. 
[Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full NoncurrentReceivable 
sFromContractsWithCus 
tomers

X instant, debit label Creanțe pe termen lung din contractele cu clienții Prezentarea informațiilor: IFRS 15.105

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung din contractele cu clienții. 
[Referințe: creanțe din contractele cu clienții]

ifrs-full NoncurrentReceivable 
sFromRentalOfProperties

X instant, debit label Creanțe pe termen lung din închirierea de proprietăți Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung din închirierea de proprietăți. 
[Referințe: creanțe din închirierea de proprietăți]

ifrs-full NoncurrentReceivable 
sFromSaleOfProperties

X instant, debit label Creanțe pe termen lung din vânzarea de proprietăți Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung din vânzarea de proprietăți. 
[Referințe: creanțe din vânzarea de proprietăți]
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ifrs-full NoncurrentReceivable 
sFromTaxesOtherThanIn 
comeTax

X instant, debit label Creanțe pe termen lung din alte impozite decât impozitul pe profit Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung din alte impozite decât impozitul 
pe profit. [Referințe: creanțe din alte impozite decât impozitul pe profit]

ifrs-full NoncurrentRecognisedAs 
setsDefinedBenefitPlan

X instant, debit label Activul net imobilizat privind beneficiul determinat Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activului net imobilizat privind beneficiul determinat. 
[Referințe: activul net privind beneficiul determinat]

ifrs-full NoncurrentRecognisedLia 
bilitiesDefinedBenefitPlan

X instant, credit label Datoria netă pe termen lung privind beneficiul determinat Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriei nete pe termen lung privind beneficiul determinat. 
[Referințe: datoria netă privind beneficiul determinat]

ifrs-full NoncurrentRefundsProvi 
sion

X instant, credit label Provizion pe termen lung pentru rambursări Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 4 politica 
de rambursare, exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului pe termen lung pentru rambursări. [Referințe: 
provizion pentru rambursări]

ifrs-full NoncurrentRestrictedCa 
shAndCashEquivalents

X instant, debit label Numerarul și echivalentele de numerar pe termen lung supuse unei 
restricții

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul numerarului și echivalentelor de numerar pe termen lung 
supuse unei restricții. [Referințe: numerarul și echivalentele de numerar 
supuse unei restricții]

ifrs-full NoncurrentRetentionPay 
ables

X instant, credit label Datorii pe termen lung privind reținerile Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung privind reținerile. [Referințe: 
datorii privind reținerile]

ifrs-full NoncurrentTradeReceiva 
bles

X instant, debit label Creanțe comerciale pe termen lung Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor comerciale pe termen lung. [Referințe: creanțe 
comerciale]
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ifrs-full NoncurrentValueAdded 
TaxPayables

X instant, credit label Datorii pe termen lung privind taxa pe valoarea adăugată Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung privind taxa pe valoarea adăugată. 
[Referințe: datorii privind taxa pe valoarea adăugată]

ifrs-full NoncurrentValueAdded 
TaxReceivables

X instant, debit label Creanțe pe termen lung privind taxa pe valoarea adăugată Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor pe termen lung privind taxa pe valoarea adăugată. 
[Referințe: creanțe aferente taxei pe valoarea adăugată]

ifrs-full NoncurrentWarrantLiabil 
ity

X instant, credit label Datorii pe termen lung din warrante Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung din warrante. [Referințe: datorie 
din warrante]

ifrs-full NonderivativeFinancialLia 
bilitiesUndiscountedCash 
Flows

X instant, credit label Datorii financiare nederivate, fluxuri de trezorerie neactualizate Prezentarea informațiilor: IFRS 7.39 a

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport 
cu datoriile financiare nederivate.

ifrs-full NonderivativeInvestment 
ContractLiabilitiesMeasure 
dAtFairValueThroughProfi 
tOrLossApplyingIAS39

X instant, credit label Datorii din contractele de investiții în instrumente nederivate evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere prin aplicarea IAS 39

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C a

documentation Cuantumul datoriilor din contractele de investiții în instrumente 
nederivate evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere prin 
aplicarea IAS 39. [Referințe: instrumente derivate [member]]

ifrs-full NongovernmentCusto 
mersMember

member label Clienți neguvernamentali [member] Exemplu: IFRS 15.B89 c

documentation Acest membru reprezintă clienții neguvernamentali. [Referințe: guvern 
[member]]
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ifrs-full NoninsuranceAssetsAc 
quiredByExercisingRight 
sToRecoveries

X instant, credit label Active care nu constituie asigurări, dobândite prin exercitarea dreptului 
la recuperări

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22 h

documentation Cuantumul activelor care nu constituie asigurări, dobândite prin 
exercitarea dreptului la recuperări.

ifrs-full NonlifeInsuranceContracts 
Member

member label Contracte de asigurare generală [member] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Acest membru reprezintă contractele de asigurare generală. [Referințe: 
tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full NonrecurringFairValue 
MeasurementMember

member label Evaluarea la valoarea justă nerecurentă [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 a

documentation Acest membru reprezintă evaluările la valoarea justă impuse sau permise 
de alte IFRS-uri în situația poziției financiare în anumite circumstanțe. 
[Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full NonsubscriptionCircula 
tionRevenue

X duration, credit label Venituri din tiraj care nu provin din abonamente Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din tiraj care nu provin din abonamente. 
[Referințe: venituri; venituri din tiraj]

esef_cor NotesAccountingPolicie 
sAndMandatoryTags

label Spațiu rezervat pentru note, politici contabile și elemente obligatorii ale 
taxonomiei de bază - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de 
plecare pentru marcajele prezentărilor de informații din notele la 
situațiile financiare

ifrs-full NotesAndDebenturesIs 
sued

X instant, credit label Efecte comerciale și titluri de creanță negarantate emise Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul efectelor comerciale și al titlurilor de creanță negarantate 
emise de către entitate.

ifrs-full NotInternallyGenerated 
Member

member label Elemente negenerate intern [member] Prezentarea informațiilor: IAS 38.118

documentation Acest membru reprezintă elementele care nu au fost generate intern de 
către entitate.
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ifrs-full NotionalAmount X instant label Valoarea noțională Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Valoarea nominală a unui instrument financiar, utilizată pentru a calcula 
plățile efectuate cu privire la instrumentul respectiv.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full NotLaterThanOneMonth 
Member

member label Nu mai mare de o lună [member] Exemplu: IFRS 7.B11 a, exemplu: IFRS 
7.B35 a, exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp de până la o lună.

ifrs-full NotLaterThanOneYear 
Member

member label Nu mai mare de un an [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.61 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, 
prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7. 
IG31A

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp de până la un an.

ifrs-full NotLaterThanThree 
MonthsMember

member label Nu mai mare de trei luni [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37 a, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG28 adocumentation Acest membru reprezintă un interval de timp de până la trei luni.

ifrs-full NotMeasuredAtFairVa 
lueInStatementOfFinancial 
PositionButForWhichFair 
ValueIsDisclosedMember

member label Elemente neevaluate la valoarea justă în situația poziției financiare, dar a 
căror valoare justă este prezentată [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.97

documentation Acest membru reprezintă elementele care nu sunt evaluate la valoarea 
justă în situația poziției financiare, dar a căror valoare justă este 
prezentată. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full NumberAndAverageNum 
berOfEmployeesAbstract

label Numărul și numărul mediu de angajați [abstract]

ifrs-full NumberOfEmployees X.XX instant label Numărul de angajați Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Numărul de persoane angajate de entitate la o anumită dată.

ifrs-full NumberOfInstruments 
GrantedInSharebasedPay 
mentArrangement

X.XX duration label Numărul de instrumente acordate într-un angajament de plată pe bază 
de acțiuni

Exemplu: IFRS 2.45 a, exemplu: IFRS 2. 
IG23

documentation Numărul de instrumente acordate într-un angajament de plată pe bază 
de acțiuni.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/972 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full NumberOfInstrumentsOr 
InterestsIssuedOrIssuable

X.XX instant label Numărul de instrumente sau de participații emise sau care ar putea fi 
emise

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f 
(iv)

documentation Numărul de instrumente sau de participații emise sau care ar putea fi 
emise la data achiziției pentru participațiile în capitalurile proprii ale 
dobânditorului transferate drept contravaloare în cadrul unei combinări 
de întreprinderi.

ifrs-full NumberOfInstrumentsO 
therEquityInstruments 
Granted

X.XX duration label Numărul altor instrumente de capitaluri proprii acordate într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45, 
prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 b

documentation Numărul altor instrumente de capitaluri proprii (și anume altele decât 
opțiunile pe acțiuni) acordate într-un angajament de plată pe bază de 
acțiuni.

ifrs-full NumberOfLivingAnimals X.XX instant label Numărul de animale vii Practică comună: IAS 41.46 b (i)

documentation Numărul de animale vii ale entității.

ifrs-full NumberOfOtherEquityIn 
strumentsExercisableIn 
SharebasedPaymentAr 
rangement

X.XX instant label Numărul altor instrumente de capitaluri proprii care pot fi exercitate 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Numărul altor instrumente de capitaluri proprii (și anume altele decât 
opțiunile pe acțiuni) care pot fi exercitate într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni.

ifrs-full NumberOfOtherEquityIn 
strumentsExercisedOrVes 
tedInSharebasedPaymen 
tArrangement

X.XX duration label Numărul altor instrumente de capitaluri proprii care sunt exercitate sau 
intră în drepturi într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Numărul altor instrumente de capitaluri proprii (și anume altele decât 
opțiunile pe acțiuni) care sunt exercitate sau intră în drepturi într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni.

ifrs-full NumberOfOtherEquityIn 
strumentsExpiredInShare 
basedPaymentArrange 
ment

X.XX duration label Numărul altor instrumente de capitaluri proprii expirate într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Numărul altor instrumente de capitaluri proprii (și anume altele decât 
opțiunile pe acțiuni) expirate într-un angajament de plată pe bază de 
acțiuni.
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ifrs-full NumberOfOtherEquityIn 
strumentsForfeitedInShare 
basedPaymentArrange 
ment

X.XX duration label Numărul altor instrumente de capitaluri proprii pierdute într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Numărul altor instrumente de capitaluri proprii (și anume altele decât 
opțiunile pe acțiuni) pierdute într-un angajament de plată pe bază de 
acțiuni.

ifrs-full NumberOfOtherEquityIn 
strumentsOutstandingIn 
SharebasedPaymentAr 
rangement

X.XX instant label Numărul altor instrumente de capitaluri proprii în circulație într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Numărul altor instrumente de capitaluri proprii (și anume altele decât 
opțiunile pe acțiuni) în circulație într-un angajament de plată pe bază de 
acțiuni.

periodStartLabel Numărul altor instrumente de capitaluri proprii în circulație într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni la începutul perioadei

periodEndLabel Numărul altor instrumente de capitaluri proprii în circulație într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni la finalul perioadei

ifrs-full NumberOfOtherPartici 
pantsOfRetirementBenefit 
Plan

X.XX duration label Numărul altor participanți la planul de pensii Prezentarea informațiilor: IAS 26.36 b

documentation Numărul altor participanți la un plan de pensii.

ifrs-full NumberOfOutstanding 
ShareOptions

X.XX instant label Numărul opțiunilor pe acțiuni în circulație într-un angajament de plată 
pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(vi), prezentarea informațiilor: IFRS 
2.45 b (i), prezentarea informațiilor: 
IFRS 2.45 d

documentation Numărul opțiunilor pe acțiuni scadente într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni.

periodStartLabel Numărul opțiunilor pe acțiuni scadente într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni la începutul perioadei

periodEndLabel Numărul opțiunilor pe acțiuni scadente într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni la finalul perioadei
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ifrs-full NumberOfParticipantsO 
fRetirementBenefitPlanRe 
ceivingBenefits

X.XX duration label Numărul participanților la planul de pensii care primesc beneficii Prezentarea informațiilor: IAS 26.36 b

documentation Numărul participanților la un plan de pensii care primesc beneficii.

ifrs-full NumberOfShareOption 
sExercisableInSharebased 
PaymentArrangement

X.XX instant label Numărul opțiunilor pe acțiuni exercitabile într-un angajament de plată 
pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(vii)

documentation Numărul opțiunilor pe acțiuni exercitabile într-un angajament de plată 
pe bază de acțiuni.

ifrs-full NumberOfShareOption 
sExercisedInSharebased 
PaymentArrangement

X.XX duration label Numărul opțiunilor pe acțiuni exercitate într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(iv)

documentation Numărul opțiunilor pe acțiuni exercitate într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni.

ifrs-full NumberOfShareOption 
sExpiredInSharebasedPay 
mentArrangement

X.XX duration label Numărul opțiunilor pe acțiuni expirate într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(v)

documentation Numărul opțiunilor pe acțiuni expirate într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni.

ifrs-full NumberOfShareOptions 
ForfeitedInSharebasedPay 
mentArrangement

X.XX duration label Numărul opțiunilor pe acțiuni pierdute într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(iii)

documentation Numărul opțiunilor pe acțiuni pierdute într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni.

ifrs-full NumberOfShareOptions 
GrantedInSharebasedPay 
mentArrangement

X.XX duration label Numărul opțiunilor pe acțiuni acordate într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(ii)

documentation Numărul opțiunilor pe acțiuni acordate într-un angajament de plată pe 
bază de acțiuni.
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ifrs-full NumberOfSharesAuthor 
ised

shares label Numărul de acțiuni autorizate Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a (i)

documentation Numărul de acțiuni autorizate.

ifrs-full NumberOfSharesIssued shares label Numărul de acțiuni emise Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Numărul de acțiuni emise de către entitate.

totalLabel Număr total de acțiuni emise

ifrs-full NumberOfSharesIssuedAb 
stract

label Numărul de acțiuni emise [abstract]

ifrs-full NumberOfSharesIssue 
dAndFullyPaid

shares label Numărul de acțiuni emise și vărsate integral Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(ii)

documentation Numărul de acțiuni emise de către entitate, pentru care a fost primită 
plata integrală.

ifrs-full NumberOfSharesIssued 
ButNotFullyPaid

shares label Numărul de acțiuni emise, dar nevărsate integral Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(ii)

documentation Numărul de acțiuni emise de către entitate, pentru care nu a fost primită 
plata integrală.

ifrs-full NumberOfSharesOutstand 
ing

shares label Numărul de acțiuni în circulație Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(iv)

documentation Numărul de acțiuni care au fost autorizate și emise, din care se scad 
acțiunile de trezorerie deținute. [Referințe: acțiuni de trezorerie]

periodStartLabel Numărul de acțiuni în circulație la începutul perioadei

periodEndLabel Numărul de acțiuni în circulație la finalul perioadei

ifrs-full NumberOfSharesRepresen 
tedByOneDepositaryRe 
ceipt

X.XX instant label Numărul de acțiuni reprezentate de un certificat de depozit Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Numărul de acțiuni reprezentate de un certificat de depozit.
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ifrs-full OccupancyExpense X duration, debit label Cheltuieli cu cazarea Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din serviciile de cazare primite de 
entitate.

ifrs-full OfficeEquipment X instant, debit label Echipament de birotică Exemplu: IAS 16.37 h

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în echipamente 
utilizate în sprijinul activităților de birou, care nu sunt utilizate în mod 
specific în procesul de producție. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full OfficeEquipmentMember member label Echipamente de birotică [member] Exemplu: IAS 16.37 h

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în echipamente utilizate în sprijinul activităților de birou, care nu sunt 
utilizate în mod specific în procesul de producție. [Referințe: imobilizări 
corporale]

ifrs-full OilAndGasAssets X instant, debit label Active petroliere și gaziere Practică comună: IAS 16.37

documentation Cuantumul activelor legate de explorarea, evaluarea, dezvoltarea sau 
extracția de petrol și gaze naturale.

ifrs-full OilAndGasAssetsMember member label Active petroliere și gaziere [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă activele petroliere și gaziere. [Referințe: active 
petroliere și gaziere]

ifrs-full OnDemandMember member label La cerere [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un interval de timp la cerere.
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ifrs-full OnerousContractsContin 
gentLiabilityMember

member label Datorii contingente pentru contracte oneroase [member] Exemplu: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă pentru contracte 
oneroase. Un contract oneros este un contract în care costurile 
inevitabile pentru îndeplinirea obligației contractuale depășesc 
beneficiile economice preconizate a fi obținute din respectivul contract. 
[Referințe: datorii contingente [member]]

ifrs-full OnerousContractsCostOf 
FulfillingContractMember

member label Contracte oneroase – costul îndeplinirii contractului [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2024 IAS 37.105

documentation Acest membru reprezintă contractele oneroase – costul îndeplinirii 
contractului (amendamente la IAS 37), emise în mai 2020.

ifrs-full OnerousContractsProvi 
sion

X instant, credit label Provizion pentru contracte oneroase Exemplu: IAS 37.66

documentation Cuantumul provizionului pentru contracte oneroase. Un contract 
oneros este un contract în care costurile inevitabile pentru îndeplinirea 
obligației contractuale depășesc beneficiile economice preconizate a fi 
obținute din respectivul contract. [Referințe: alte provizioane]

totalLabel Total provizion curent pentru contracte oneroase

ifrs-full OnerousContractsProvisio 
nAbstract

label Provizion pentru contracte oneroase [abstract]

ifrs-full OnerousContractsProvi 
sionMember

member label Provizion pentru contracte oneroase [member] Exemplu: IAS 37.66

documentation Acest membru reprezintă un provizion pentru contracte oneroase. 
[Referințe: provizion pentru contracte oneroase]

ifrs-full OneYearBeforeReportin 
gYearMember

member label Un an înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu un an înainte 
de sfârșitul anului de raportare.
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ifrs-full OpeningBalanceAfterAd 
justmentCumulativeEffec 
tAtDateOfInitialApplica 
tionMember

member label Soldul inițial după ajustare, efect cumulat la data aplicării inițiale 
[member]

Practică comună: IAS 1.106

documentation Acest membru indică soldul inițial după ajustarea aferentă efectului 
cumulat în situațiile financiare la data aplicării inițiale a unui standard 
IFRS nou sau modificat.

ifrs-full OpeningBalanceBeforeAd 
justmentCumulativeEffec 
tAtDateOfInitialApplica 
tionMember

member [default] label Soldul inițial înainte de ajustare, efect cumulat la data aplicării inițiale 
[member]

Practică comună: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă soldul inițial înainte ajustarea aferentă 
efectului cumulat în situațiile financiare la data aplicării inițiale a unui 
standard IFRS nou sau modificat. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Efectul cumulat la data aplicării inițiale” în cazul 
în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full OperatingExpense X duration, debit label Cheltuieli de exploatare Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul tuturor cheltuielilor de exploatare.

ifrs-full OperatingExpenseExclu 
dingCostOfSales

X duration, debit label Cheltuieli de exploatare, excluzând costul vânzărilor Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor de exploatare, excluzând costul vânzărilor. 
[Referințe: costul vânzărilor]

ifrs-full OperatingLeaseIncome X duration, credit label Venituri din leasing operațional Prezentarea informațiilor: IFRS 16.90 
b

documentation Cuantumul veniturilor din leasing operațional. Leasingul operațional 
este operațiunea de leasing care nu transferă în mare măsură toate 
riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra unui activ 
suport.
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ifrs-full OperatingSegmentsMem 
ber

member label Segmente operaționale [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.28

documentation Acest membru reprezintă segmentele operaționale. Un segment 
operațional este o componentă a unei entități: (a) care se angajează în 
activități din care poate obține venituri și de pe urma cărora poate 
suporta cheltuieli (inclusiv venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu 
alte componente ale aceleiași entități); (b) ale cărei rezultate din activitate 
sunt examinate în mod periodic de către principalul factor decizional 
operațional al entității în vederea luării de decizii cu privire la alocarea 
resurselor pe segment și a evaluării performanței acestuia și (c) pentru 
care sunt disponibile informații financiare distincte. [Referințe: venituri]

ifrs-full OptionContractMember member label Contract pe opțiuni [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un instrument financiar derivat care conferă 
deținătorului dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau de a vinde un 
activ suport la un preț specificat, determinat în avans. [Referințe: 
instrumente derivate [member]]

ifrs-full OptionPricingModelMem 
ber

member label Model de evaluare a opțiunii [member] Exemplu: IFRS 13.B11 b, exemplu: 
IFRS 13.IE63

documentation Acest membru reprezintă o tehnică specifică de evaluare consecventă cu 
abordarea bazată pe venit, care constă în analizarea cuantumurilor 
viitoare cu ajutorul modelelor de evaluare a opțiunii, cum ar fi formula 
Black-Scholes-Merton sau un model binominal (și anume, un model 
raster – lattice model), care includ tehnici de obținere a valorii actualizate 
și reflectă atât valoarea-timp, cât și valoarea intrinsecă a unei opțiuni. 
[Referințe: abordarea bazată pe venit [member]]

ifrs-full OrdinarySharesMember member label Acțiuni ordinare [member] Practică comună: IAS 1.79 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 33.66

documentation Acest membru reprezintă instrumentele de capitaluri proprii care sunt 
subordonate tuturor celorlalte clase de instrumente de capitaluri proprii. 
Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de 
acțiuni ordinare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full OriginalAssetsBeforeTrans 
fer

X instant, debit label Active inițiale înainte de transfer Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D f

documentation Cuantumul activelor inițiale înainte de transfer pentru activele 
transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura 
implicării sale continue.

ifrs-full OtherAdjustmentsForNon 
cashItems

X duration, debit label Alte ajustări pentru elementele nemonetare Practică comună: IAS 7.20 b

documentation Ajustări pentru elementele nemonetare în vederea reconcilierii profitului 
(pierderii) cu fluxul net de trezorerie provenit din (folosit în) activitățile 
de exploatare pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație 
sau notă. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full OtherAdjustmentsFor 
WhichCashEffectsAreIn 
vestingOrFinancingCash 
Flow

X duration, debit label Alte ajustări pentru care efectele numerarului reprezintă fluxuri de 
trezorerie din investiții sau finanțare

Practică comună: IAS 7.20 c

documentation Ajustări în vederea reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul net de 
trezorerie provenit din (folosit în) activitățile de exploatare pentru care 
efectele numerarului reprezintă fluxuri de trezorerie din investiții sau 
finanțare, pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full OtherAdjustmentsToRe 
concileProfitLoss

X duration, debit label Alte ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) Prezentarea informațiilor: IAS 7.20

documentation Ajustări în vederea reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul net de 
trezorerie provenit din (folosit în) activitățile de exploatare pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)]

ifrs-full OtherAssets X instant, debit label Alte active Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 
situație sau notă.
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ifrs-full OtherAssetsAmountCon 
tributedToFairValueOfPla 
nAssets

X instant, debit label Alte active, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor 
planului

Practică comună: IAS 19.142

documentation Cuantumul cu care alte tipuri de active care nu sunt prezentate separat 
contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. 
[Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii 
determinate [member]]

ifrs-full OtherAssetsMember member label Alte active [member] Exemplu: IFRS 16.53

documentation Acest membru reprezintă activele pe care entitatea nu le prezintă separat 
în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherAssetsPercentage 
ContributedToFairValueOf 
PlanAssets

X.XX instant label Alte active, procentul cu care contribuie la valoarea justă a activelor 
planului

Practică comună: IAS 19.142

documentation Procentul cu care alte tipuri de active care nu sunt prezentate separat 
contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. 
[Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii 
determinate [member]] [În opoziție cu: alte active, cuantumul cu care 
contribuie la valoarea justă a activelor planului]

ifrs-full OtherBorrowings X instant, credit label Alte împrumuturi Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full OtherCashAndCashEquiva 
lents

X instant, debit label Alt numerar și alte echivalente de numerar Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar pe care entitatea 
nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: numerar și 
echivalente de numerar]

ifrs-full OtherCashPaymentsFro 
mOperatingActivities

(X) duration, credit label Alte plăți în numerar din activitățile de exploatare Exemplu: IAS 7.14

documentation Ieșirile de numerar pentru activitățile de exploatare pe care entitatea nu 
le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

negatedLabel Alte plăți în numerar din activitățile de exploatare
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ifrs-full OtherCashPaymentsToAc 
quireEquityOrDebtInstru 
mentsOfOtherEntitiesClas 
sifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit label Alte plăți în numerar pentru achizițiile de instrumente de capitaluri 
proprii sau de datorie ale altor entități, clasificate drept activități de 
investiție

Exemplu: IAS 7.16 c

documentation Ieșirile de numerar pentru achizițiile de instrumente de capitaluri proprii 
sau de datorie ale altor entități (altele decât plățile pentru instrumentele 
considerate a fi echivalente de numerar sau pentru cele deținute în 
vederea plasării sau a tranzacționării), clasificate drept activități de 
investiție.

negatedTerseLa-
bel

Alte plăți în numerar pentru achizițiile de instrumente de capitaluri 
proprii sau de datorie ale altor entități

ifrs-full OtherCashPaymentsToAc 
quireInterestsInJointVen 
turesClassifiedAsInvestin 
gActivities

(X) duration, credit label Alte plăți în numerar pentru achizițiile de interese în asocieri în 
participație, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 c

documentation Ieșirile de numerar pentru achizițiile de interese în asocieri în participație 
(altele decât plățile pentru instrumentele considerate a fi echivalente de 
numerar sau pentru cele deținute în vederea plasării sau a 
tranzacționării), clasificate drept activități de investiție. [Referințe: 
asocieri în participație [member]]

negatedTerseLa-
bel

Alte plăți în numerar pentru achizițiile de interese în asocieri în 
participație

ifrs-full OtherCashReceiptsFromO 
peratingActivities

X duration, debit label Alte încasări în numerar din activitățile de exploatare Exemplu: IAS 7.14

documentation Intrările de numerar din activitățile de exploatare pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherCashReceiptsFromSa 
lesOfEquityOrDebtInstru 
mentsOfOtherEntitiesClas 
sifiedAsInvestingActivities

X duration, debit label Alte încasări în numerar din vânzările de instrumente de capitaluri 
proprii sau de datorie ale altor entități, clasificate drept activități de 
investiție

Exemplu: IAS 7.16 d

documentation Intrările de numerar din vânzările de instrumente de capitaluri proprii 
sau de datorie ale altor entități (altele decât încasările pentru 
instrumentele considerate a fi echivalente de numerar și pentru cele 
deținute în vederea plasării sau a tranzacționării), clasificate drept 
activități de investiție.

terseLabel Alte încasări în numerar din vânzările de instrumente de capitaluri 
proprii sau de datorie ale altor entități
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ifrs-full OtherCashReceiptsFromSa 
lesOfInterestsInJointVen 
turesClassifiedAsInvestin 
gActivities

X duration, debit label Alte încasări în numerar din vânzările de interese în asocieri în 
participație, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 d

documentation Intrările de numerar din vânzările de interese în asocieri în participație 
(altele decât încasările pentru instrumentele considerate a fi echivalente 
de numerar și pentru cele deținute în vederea plasării sau a 
tranzacționării), clasificate drept activități de investiție. [Referințe: 
asocieri în participație [member]]

terseLabel Alte încasări în numerar din vânzările de interese în asocieri în 
participație

ifrs-full OtherComponentsOfDe 
ferredTaxExpenseIncome

X duration, debit label Alte componente ale cheltuielilor cu (veniturilor din) impozitul amânat Practică comună: IAS 12.80

documentation Cuantumul componentelor cheltuielilor cu impozitul amânat sau 
veniturilor din impozitul amânat pe care entitatea nu le prezintă separat 
în aceeași situație sau notă. [Referințe: cheltuieli cu (venituri din) 
impozitul amânat]

ifrs-full OtherComprehensiveIn 
come

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
1.81A b, prezentarea informațiilor: 
IAS 1.91 a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.B12 b (viii)

documentation Cuantumul veniturilor și cheltuielilor (inclusiv ajustările din 
reclasificare) care nu este recunoscut în profit sau pierdere, astfel cum 
impun sau permit IFRS-urile. [Referințe: IFRS [member]]

totalLabel Total alte elemente ale rezultatului global

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meAbstract

label Alte elemente ale rezultatului global [abstract]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meAttributableToNoncon 
trollingInterests

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, care pot fi atribuite intereselor care 
nu controlează

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global care pot fi atribuite 
intereselor care nu controlează. [Referințe: interese care nu controlează; 
alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meAttributableToOwner 
sOfParent

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, care pot fi atribuite proprietarilor 
societății-mamă

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global care pot fi atribuite 
proprietarilor societății-mamă.

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTax

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxApplicationO 
fOverlayApproach

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, aplicarea 
abordării stratificate

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.35D b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
în legătură cu aplicarea abordării stratificate. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, aplicarea 
abordării stratificate

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxApplicationO 
fOverlayApproachAb 
stract

label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, aplicarea 
abordării stratificate [abstract]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxAvailablefor 
saleFinancialAssets

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, active 
financiare disponibile pentru vânzare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 1.7, prezentarea 
informațiilor: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.91 bdocumentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 

după ajustările din reclasificare, legate de activele financiare disponibile 
pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare; 
alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, active 
financiare disponibile pentru vânzare
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxCashFlowHed 
ges

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, fluxuri de 
trezorerie împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, legate de fluxurile de trezorerie 
împotriva riscurilor. [Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor [member]; alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, fluxuri de 
trezorerie împotriva riscurilor

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxChangeInFair 
ValueOfFinancialLiabili 
tyAttributableToChangeIn 
CreditRiskOfLiability

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, modificarea 
valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificării 
riscului de credit al datoriei respective

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
în legătură cu modificarea valorii juste a datoriei financiare care poate fi 
atribuită modificării riscului de credit al datoriei. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare; risc de credit 
[member]]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxChangeInVa 
lueOfForeignCurrencyBa 
sisSpreads

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, modificarea 
valorii marjelor cu bază valutară

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, legate de modificarea valorii marjelor cu 
bază valutară. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de 
impozitare]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, modificarea 
valorii marjelor cu bază valutară

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxChangeInVa 
lueOfForwardElementsOf 
ForwardContracts

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, modificarea 
elementelor forward din contractele forward

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, legate de modificarea elementelor 
forward din contractele forward. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global, înainte de impozitare]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, modificarea 
elementelor forward din contractele forward
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxChangeInVa 
lueOfTimeValueOfOp 
tions

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, modificarea 
valorii-timp a opțiunilor

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, legate de modificarea valorii-timp a 
opțiunilor. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de 
impozitare]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, modificarea 
valorii-timp a opțiunilor

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxExchangeDif 
ferencesOnTranslation

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, diferențe de 
curs valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, legate de diferențele de curs valutar din 
conversia situațiilor financiare ale operațiunilor din străinătate. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, diferențe de 
curs valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxExchangeDif 
ferencesOnTranslationOf 
ForeignOperationsAndH 
edgesOfNetInvestmentsIn 
ForeignOperations

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, diferențe de 
curs valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate și 
acoperiri împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din 
străinătate

Practică comună: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, care reprezintă valoarea agregată a 
diferențelor de curs valutar provenite din conversia situațiilor financiare 
ale operațiunilor din străinătate și acoperirile împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiuni din străinătate. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global, înainte de impozitare]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, diferențe de 
curs valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate și 
acoperiri împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din 
străinătate
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxExchangeDif 
ferencesOnTranslationOf 
ForeignOperationsAndH 
edgesOfNetInvestmentsIn 
ForeignOperationsAb 
stract

label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, diferențe de 
curs valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate și 
acoperiri împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din 
străinătate [abstract]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxExchangeDif 
ferencesOnTranslationO 
therThanTranslationOfFor 
eignOperations

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, diferențe de 
curs valutar provenite din conversie, alta decât conversia operațiunilor 
din străinătate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
legate de diferențele de curs valutar din conversia situațiilor financiare ale 
unei societăți-mamă sau ale unei entități de sine stătătoare într-o monedă 
de prezentare diferită. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxFinanceInco 
meExpensesFromReinsur 
anceContractsHeldExclu 
dedFromProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare din contractele de reasigurare deținute excluse din 
profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.82, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, legate de veniturile (cheltuielile) 
financiare din contractele de reasigurare deținute [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de reasigurare 
deținute [member]]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare din contractele de reasigurare deținute excluse din 
profit sau pierdere
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elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxFinancialAs 
setsMeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncome

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, active 
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(viii)

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, legate de activele financiare evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global aplicând punctul 
4.1.2A din IFRS 9. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global; alte elemente ale rezultatului 
global]

commentary-
Guidance

A NU se utiliza acest element pentru alte elemente ale rezultatului global 
aferente instrumentelor de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global aplicând punctul 5.7.5 din IFRS 
9, care nu sunt reclasificate în profit sau pierdere. În schimb, a se utiliza 
elementul „Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
câștigurile (pierderile) din investiții în instrumente de capitaluri proprii”.

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, active 
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxGainsLosses 
FromInvestmentsInEqui 
tyInstruments

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, câștigurile 
(pierderile) din investiții în instrumente de capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(vii)documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 

legate de câștigurile (pierderile) din modificarea valorii juste a 
investițiilor în instrumente de capitaluri proprii pe care entitatea le-a 
desemnat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 
aplicând punctul 5.7.5 din IFRS 9. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global, înainte de impozitare]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxGainsLosse 
sOnHedgingInstruments 
ThatHedgeInvestmentsInE 
quityInstruments

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, câștigurile 
(pierderile) din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor care 
acoperă investițiile în instrumente de capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
în legătură cu câștigurile (pierderile) din instrumentele de acoperire 
împotriva riscurilor care acoperă investițiile în instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global, înainte de impozitare]
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elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxGainsLosse 
sOnRemeasurementsOfDe 
finedBenefitPlans

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, câștigurile 
(pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
practică comună: IAS 19.135 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
în legătură cu câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de 
beneficii determinate, care includ câștigurile și pierderile actuariale; 
rentabilitatea activelor planului, exceptându-se valorile incluse în 
dobânda netă aferentă datoriei (activului) net(e) privind beneficiul 
determinat și orice modificare a efectului plafonului activului, 
exceptându-se valorile incluse în dobânda netă aferentă datoriei 
(activului) net(e) privind beneficiul determinat. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global; planuri de beneficii determinate [member]; 
activele planului [member]; datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigului (pierderii) la 
reevaluare în alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
câștiguri (pierderi) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxGainsLosse 
sOnRemeasurementsOfDe 
finedBenefitPlansAbstract

label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, câștigurile 
(pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate [abstract]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxGainsLosse 
sOnRevaluation

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, câștigurile 
(pierderile) din reevaluarea imobilizărilor corporale, activele aferente 
dreptului de utilizare și imobilizările necorporale

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
legate de câștigurile (pierderile) din modificările unui surplus din 
reevaluarea imobilizărilor corporale, activele aferente dreptului de 
utilizare și imobilizările necorporale. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global, înainte de impozitare; surplus din reevaluare]
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxHedgesOfNe 
tInvestmentsInForeignO 
perations

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, acoperirile 
împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 39.102 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.13 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, legate de acoperirile împotriva riscurilor 
ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, acoperirile 
împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxInsuranceFi 
nanceIncomeExpensesFro 
mInsuranceContractsIssue 
dExcludedFromProfitOr 
LossThatWillBeReclassi 
fiedToProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de asigurare 
emise excluse din profit sau pierdere care vor fi reclasificate în profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
după ajustările din reclasificare, aferente veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări din contractele de asigurare emise care vor 
fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere. [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de asigurare emise 
[member]]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de asigurare 
emise excluse din profit sau pierdere care vor fi reclasificate în profit sau 
pierdere

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxInsuranceFi 
nanceIncomeExpensesFro 
mInsuranceContractsIssue 
dExcludedFromProfitOr 
LossThatWillNotBeReclas 
sifiedToProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de asigurare 
emise excluse din profit sau pierdere care nu vor fi reclasificate în profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
aferente veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări din 
contractele de asigurare emise care nu vor fi reclasificate ulterior în profit 
sau pierdere. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări; 
contracte de asigurare emise [member]]
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxNetMovemen 
tInRegulatoryDeferralAc 
countBalancesRelatedToI 
temsThatWillBeReclassi 
fiedToProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, variația netă 
a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de elemente care vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 
b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
în legătură cu variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate care este legată de elemente care vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere. [Referințe: soldurile conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, variația netă 
a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de elemente care vor fi reclasificate în profit sau pierdere

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxNetMovemen 
tInRegulatoryDeferralAc 
countBalancesRelatedToI 
temsThatWillBeReclassi 
fiedToProfitOrLossAb 
stract

label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, variația netă 
a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de elemente care vor fi reclasificate în profit sau pierdere [abstract]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meBeforeTaxNetMovemen 
tInRegulatoryDeferralAc 
countBalancesRelatedToI 
temsThatWillNotBeReclas 
sifiedToProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, variația netă 
a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
în legătură cu variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate care este legată de elemente care nu vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere. [Referințe: soldurile conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxApplicationO 
fOverlayApproach

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, aplicarea 
abordării stratificate

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.35D b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu aplicarea abordării stratificate. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, aplicarea 
abordării stratificate
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxApplicationO 
fOverlayApproachAb 
stract

label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, aplicarea 
abordării stratificate [abstract]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxAvailablefor 
saleFinancialAssets

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, active financiare 
disponibile pentru vânzare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 1.7, prezentarea 
informațiilor: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, legate de activele financiare disponibile pentru 
vânzare. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare; alte 
elemente ale rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, active financiare 
disponibile pentru vânzare

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxCashFlowHed 
ges

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, fluxuri de 
trezorerie împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, legate de fluxurile de trezorerie împotriva 
riscurilor. [Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor [member]; alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, fluxuri de 
trezorerie împotriva riscurilor

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInFair 
ValueOfFinancialLiabili 
tyAttributableToChangeIn 
CreditRiskOfLiability

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificării 
riscului de credit al datoriei respective

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu modificările valorii juste a datoriilor financiare care pot fi 
atribuite modificărilor riscului de credit al datoriilor respective. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global; risc de credit [member]; 
datorii financiare]
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfForeignCurrencyBa 
sisSpreads

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii marjelor cu bază valutară

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, legate de modificarea valorii marjelor cu bază 
valutară. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii marjelor cu bază valutară

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfForeignCurrencyBa 
sisSpreadsThatHedgeTime 
periodRelatedHedgedI 
tems

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii marjelor cu bază valutară care acoperă împotriva riscurilor 
elemente acoperite aferente unei perioade de timp

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E c

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu modificarea valorii marjelor cu bază valutară care acoperă 
împotriva riscurilor elemente acoperite aferente unei perioade de timp. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfForeignCurrencyBa 
sisSpreadsThatHedgeTran 
sactionRelatedHedgedI 
tems

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii marjelor cu bază valutară care acoperă împotriva riscurilor 
elemente acoperite aferente unei tranzacții

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E c

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu modificarea valorii marjelor cu bază valutară care acoperă 
împotriva riscurilor elemente acoperite aferente unei tranzacții. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfForwardElementsOf 
ForwardContracts

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
elementelor forward din contractele forward

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, legate de modificarea elementelor forward din 
contractele forward. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
elementelor forward din contractele forward
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfForwardElementsOf 
ForwardContractsThatH 
edgeTimeperiodRelatedH 
edgedItems

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii elementelor forward din contractele forward care acoperă 
împotriva riscurilor elemente acoperite aferente unei perioade de timp

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E c

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu modificarea valorii elementelor forward din contractele 
forward care acoperă împotriva riscurilor elemente acoperite aferente 
unei perioade de timp. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfForwardElementsOf 
ForwardContractsThatH 
edgeTransactionRelatedH 
edgedItems

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii elementelor forward din contractele forward care acoperă 
împotriva riscurilor elemente acoperite aferente unei tranzacții

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E c

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu modificarea valorii elementelor forward din contractele 
forward care acoperă împotriva riscurilor elemente acoperite aferente 
unei tranzacții. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfTimeValueOfOp 
tions

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii-timp a opțiunilor

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, legate de modificarea valorii-timp a 
opțiunilor. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii-timp a opțiunilor

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfTimeValueOfOp 
tionsThatHedgeTimeperio 
dRelatedHedgedItems

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii-timp a opțiunilor care acoperă împotriva riscurilor elemente 
acoperite aferente unei perioade de timp

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu modificarea valorii-timp a opțiunilor care acoperă împotriva 
riscurilor elemente acoperite aferente unei perioade de timp. [Referințe: 
alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxChangeInVa 
lueOfTimeValueOfOp 
tionsThatHedgeTransac 
tionRelatedHedgedItems

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, modificarea 
valorii-timp a opțiunilor care acoperă împotriva riscurilor elemente 
acoperite aferente unei tranzacții

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu modificarea valorii-timp a opțiunilor care acoperă împotriva 
riscurilor elemente acoperite aferente unei tranzacții. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxExchangeDif 
ferencesOnTranslation

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, diferențe de curs 
valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, legate de diferențele de curs valutar provenite 
din conversia situațiilor financiare ale operațiunilor din străinătate. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, diferențe de curs 
valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxExchangeDif 
ferencesOnTranslationOf 
ForeignOperationsAndH 
edgesOfNetInvestmentsIn 
ForeignOperations

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, diferențe de curs 
valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate și acoperiri 
împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate

Practică comună: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, care reprezintă valoarea agregată a 
diferențelor de curs valutar provenite din conversia situațiilor financiare 
ale operațiunilor din străinătate și acoperirile împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiuni din străinătate. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, diferențe de curs 
valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate și acoperiri 
împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxExchangeDif 
ferencesOnTranslationOf 
ForeignOperationsAndH 
edgesOfNetInvestmentsIn 
ForeignOperationsAb 
stract

label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, diferențe de curs 
valutar provenite din conversia operațiunilor din străinătate și acoperiri 
împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate 
[abstract]
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxExchangeDif 
ferencesOnTranslationO 
therThanTranslationOfFor 
eignOperations

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, diferențe de curs 
valutar provenite din conversie, alta decât conversia operațiunilor din 
străinătate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu diferențele de curs valutar provenite din conversia situațiilor 
financiare ale unei societăți-mamă sau ale unei entități de sine stătătoare 
într-o monedă de prezentare diferită. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxFinanceInco 
meExpensesFromReinsur 
anceContractsHeldExclu 
dedFromProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare din contractele de reasigurare deținute excluse din 
profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.82, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, legate de veniturile (cheltuielile) financiare din 
contractele de reasigurare deținute [Referințe: venituri (cheltuieli) 
financiare legate de asigurări; contracte de reasigurare deținute 
[member]]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare din contractele de reasigurare deținute excluse din 
profit sau pierdere

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxFinancialAs 
setsMeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncome

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, active financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 
ajustările din reclasificare, legate de activele financiare evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global aplicând punctul 
4.1.2A din IFRS 9. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global; alte elemente ale rezultatului 
global]

commentary-
Guidance

A NU se utiliza acest element pentru alte elemente ale rezultatului global 
aferente instrumentelor de capitaluri proprii desemnate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global aplicând punctul 5.7.5 din IFRS 
9, care nu sunt reclasificate în profit sau pierdere. În schimb, a se utiliza 
elementul „Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
câștigurile (pierderile) din investiții în instrumente de capitaluri proprii”.

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, active financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxGainsLosses 
FromInvestmentsInEqui 
tyInstruments

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile 
(pierderile) din investiții în instrumente de capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
legate de câștigurile (pierderile) din modificarea valorii juste a 
investițiilor în instrumente de capitaluri proprii pe care entitatea le-a 
desemnat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 
aplicând punctul 5.7.5 din IFRS 9. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxGainsLosse 
sOnHedgingInstruments 
ThatHedgeInvestmentsInE 
quityInstruments

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile 
(pierderile) din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor care 
acoperă investițiile în instrumente de capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu câștigurile (pierderile) din instrumentele de acoperire 
împotriva riscurilor care acoperă investițiile în instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxGainsLosse 
sOnRemeasurementsOfDe 
finedBenefitPlans

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile 
(pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
practică comună: IAS 19.135 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii 
determinate, care includ câștigurile și pierderile actuariale; rentabilitatea 
activelor planului, exceptându-se valorile incluse în dobânda netă 
aferentă datoriei (activului) net(e) privind beneficiul determinat și orice 
modificare a efectului plafonului activului, exceptându-se valorile 
incluse în dobânda netă aferentă datoriei (activului) net(e) privind 
beneficiul determinat. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global; 
planuri de beneficii determinate [member]; activele planului [member]; 
Datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat] [În opoziție cu: 
reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a câștigului (pierderii) la reevaluare în alte 
elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștiguri 
(pierderi) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxGainsLosse 
sOnRemeasurementsOfDe 
finedBenefitPlansAbstract

label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile 
(pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate [abstract]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxGainsLosse 
sOnRevaluation

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile 
(pierderile) din reevaluarea imobilizărilor corporale, activele aferente 
dreptului de utilizare și imobilizările necorporale

Prezentarea informațiilor: IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
legate de câștigurile (pierderile) din modificările unui surplus din 
reevaluarea imobilizărilor corporale, activele aferente dreptului de 
utilizare și imobilizările necorporale. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global; surplus din reevaluare]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxHedgesOfNe 
tInvestmentsInForeignO 
perations

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, acoperirile 
împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 39.102 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.13 adocumentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 

ajustările din reclasificare, legate de acoperirile împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiuni din străinătate. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, acoperirile 
împotriva riscurilor ale investițiilor nete în operațiuni din străinătate

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxInsuranceFi 
nanceIncomeExpensesFro 
mInsuranceContractsIssue 
dExcludedFromProfitOr 
LossThatWillBeReclassi 
fiedToProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de asigurare 
emise excluse din profit sau pierdere care vor fi reclasificate în profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, după 

ajustările din reclasificare, aferente veniturilor (cheltuielilor) financiare 
legate de asigurări din contractele de asigurare emise care vor fi 
reclasificate ulterior în profit sau pierdere. [Referințe: venituri (cheltuieli) 
financiare legate de asigurări; contracte de asigurare emise [member]]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de asigurare 
emise excluse din profit sau pierdere care vor fi reclasificate în profit sau 
pierdere
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxInsuranceFi 
nanceIncomeExpensesFro 
mInsuranceContractsIssue 
dExcludedFromProfitOr 
LossThatWillNotBeReclas 
sifiedToProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări din contractele de asigurare 
emise excluse din profit sau pierdere care nu vor fi reclasificate în profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.7, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.90documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, 

aferente veniturilor (cheltuielilor) financiare legate de asigurări din 
contractele de asigurare emise care nu vor fi reclasificate ulterior în profit 
sau pierdere. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de asigurări; 
contracte de asigurare emise [member]]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxNetMovemen 
tInRegulatoryDeferralAc 
countBalancesRelatedToI 
temsThatWillBeReclassi 
fiedToProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de elemente care vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 
b, prezentarea informațiilor: IFRS 
14.35

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate care este legată de elemente care vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere. [Referințe: soldurile conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]

totalLabel Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de elemente care vor fi reclasificate în profit sau pierdere

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxNetMovemen 
tInRegulatoryDeferralAc 
countBalancesRelatedToI 
temsThatWillBeReclassi 
fiedToProfitOrLossAb 
stract

label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de elemente care vor fi reclasificate în profit sau pierdere [abstract]

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meNetOfTaxNetMovemen 
tInRegulatoryDeferralAc 
countBalancesRelatedToI 
temsThatWillNotBeReclas 
sifiedToProfitOrLoss

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, variația netă a 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
legată de elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
14.35

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, în 
legătură cu variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate care este legată de elemente care nu vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere. [Referințe: soldurile conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]
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ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meThatWillBeReclassified 
ToProfitOrLossBeforeTax

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate la profit sau 
pierdere, înainte de impozitare

Practică comună: IAS 1.82A, practică 
comună: IAS 1.IG6

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate 
la profit sau pierdere, înainte de impozitare. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]

totalLabel Total alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate la profit 
sau pierdere, înainte de impozitare

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meThatWillBeReclassified 
ToProfitOrLossNetOfTax

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate la profit sau 
pierdere, după impozitare

Exemplu: IAS 1.82A, exemplu: IAS 1. 
IG6

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate 
la profit sau pierdere, după impozitare. [Referințe: alte elemente ale 
rezultatului global]

totalLabel Total alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate la profit 
sau pierdere, după impozitare

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meThatWillNotBeReclassi 
fiedToProfitOrLossBefore 
Tax

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate la profit 
sau pierdere, înainte de impozitare

Practică comună: IAS 1.82A, practică 
comună: IAS 1.IG6

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global care nu vor fi 
reclasificate la profit sau pierdere, înainte de impozitare. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate la 
profit sau pierdere, înainte de impozitare

ifrs-full OtherComprehensiveInco 
meThatWillNotBeReclassi 
fiedToProfitOrLossNetOf 
Tax

X duration, credit label Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate la profit 
sau pierdere, după impozitare

Exemplu: IAS 1.82A, exemplu: IAS 1. 
IG6

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global care nu vor fi 
reclasificate la profit sau pierdere, după impozitare. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global]

totalLabel Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate la 
profit sau pierdere, după impozitare
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ifrs-full OtherContingentLiabilities 
Member

member label Alte datorii contingente [member] Exemplu: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă datoriile contingente pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: datorii 
contingente [member]]

ifrs-full OtherCurrentAssets X instant, debit label Alte active circulante Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor circulante pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă. [Referințe: active circulante]

ifrs-full OtherCurrentBorrowing 
sAndCurrentPortionOfO 
therNoncurrentBorrow 
ings

X instant, credit label Alte împrumuturi curente și partea curentă din alte împrumuturi pe 
termen lung

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul altor împrumuturi curente și al părții curente din alte 
împrumuturi pe termen lung. [Referințe: alte împrumuturi]

ifrs-full OtherCurrentFinancialAs 
sets

X instant, debit label Alte active financiare circulante Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 d

documentation Cuantumul activelor financiare circulante pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte active financiare; 
active financiare circulante]

ifrs-full OtherCurrentFinancialLi 
abilities

X instant, credit label Alte datorii financiare curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 m, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B13 
bdocumentation Cuantumul datoriilor financiare curente pe care entitatea nu le prezintă 

separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte datorii financiare; 
datorii financiare curente]

ifrs-full OtherCurrentLiabilities X instant, credit label Alte datorii curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor curente pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă. [Referințe: datorii curente]

ifrs-full OtherCurrentNonfinancia 
lAssets

X instant, debit label Alte active nefinanciare circulante Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor nefinanciare circulante pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full OtherCurrentNonfinancial 
Liabilities

X instant, credit label Alte datorii nefinanciare curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor nefinanciare curente pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte datorii 
financiare]

ifrs-full OtherCurrentPayables X instant, credit label Alte datorii curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor curente pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherCurrentReceivables X instant, debit label Alte creanțe curente Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul altor creanțe curente. [Referințe: alte creanțe]

ifrs-full OtherDebtInstrument 
sHeld

X instant, debit label Alte instrumente de datorie deținute Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul instrumentelor de datorie deținute de entitate pe care aceasta 
nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: instrumente 
de datorie deținute]

ifrs-full OtherDecreasesAggregate 
DifferenceBetweenFairVa 
lueAtInitialRecognitionAn 
dAmountDeterminedU 
singValuationTechni 
queYetToBeRecognised

(X) duration label Alte reduceri, diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea 
inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau 
pierdere

Exemplu: IFRS 7.28 b, exemplu: IFRS 7. 
IG14

documentation Reducerea diferenței agregate dintre valoarea justă la recunoașterea 
inițială și prețul tranzacției pentru instrumentele financiare care nu a fost 
încă recunoscută în profit sau pierdere, pe care entitatea nu o prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: diferența agregată dintre 
valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost 
încă recunoscută în profit sau pierdere; instrumente financiare, clasa 
[member]]

negatedLabel Alte reduceri, diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea 
inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau 
pierdere
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ifrs-full OtherDifferencesToCa 
shAndCashEquivalentsIn 
StatementOfCashFlows

(X) instant, credit label Alte diferențe între numerarul și echivalentele de numerar din situația 
fluxurilor de trezorerie

Practică comună: IAS 7.45

documentation Cuantumul diferențelor dintre numerarul și echivalentele de numerar 
din situația fluxurilor de trezorerie și din situația poziției financiare pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. 
[Referințe: numerar și echivalente de numerar]

negatedLabel Alte diferențe între numerarul și echivalentele de numerar din situația 
fluxurilor de trezorerie

ifrs-full OtherDisposalsOfAssets 
Member

member label Alte cedări de active [member] Exemplu: IAS 10.22 c

documentation Acest membru reprezintă cedările de active pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherEmployeeExpense X duration, debit label Alte cheltuieli cu angajații Practică comună: IAS 19.5

documentation Cuantumul cheltuielilor cu angajații pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherEnvironmentRelated 
ContingentLiabilityMem 
ber

member label Alte datorii contingente legate de mediu [member] Practică comună: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă legată de mediu pe care 
entitatea nu o prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
datorii contingente [member]]

ifrs-full OtherEnvironmentRelated 
ProvisionMember

member label Alt provizion legat de mediu [member] Practică comună: IAS 37.84

documentation Acest membru reprezintă un provizion legat de mediu pe care entitatea 
nu îl prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte 
provizioane [member]]

ifrs-full OtherEquityInterest X instant, credit label Alte participații în capitalurile proprii Exemplu: IAS 1.78 e

documentation Cuantumul participațiilor în capitalurile proprii ale unei entități fără 
capital social pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație 
sau notă.
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ifrs-full OtherEquityInterestMem 
ber

member label Alte participații în capitalurile proprii [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă participațiile în capitalurile proprii ale unei 
entități fără capital social pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherEquitySecurities 
Member

member label Alte titluri de capital [member] Exemplu: IFRS 13.94, exemplu: IFRS 
13.IE60

documentation Acest membru reprezintă instrumentele de capitaluri proprii pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherExpenseByFunction (X) duration, debit label Alte cheltuieli, în funcție de destinație Exemplu: IAS 1.103, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.99, prezentarea 
informațiilor: IAS 26.35 b (vii)documentation Cuantumul cheltuielilor pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 

situație sau notă atunci când entitatea utilizează metoda „destinației 
cheltuielilor” pentru analiza cheltuielilor sale.

negatedTerseLa-
bel

Alte cheltuieli

ifrs-full OtherExpenseByNature X duration, debit label Alte cheltuieli, după natură Exemplu: IAS 1.102, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.99

documentation Cuantumul cheltuielilor pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 
situație sau notă atunci când entitatea utilizează metoda „naturii 
cheltuielilor” pentru analiza cheltuielilor sale. [Referințe: cheltuieli, după 
natură]

negatedTerseLa-
bel

Alte cheltuieli

terseLabel Alte cheltuieli

ifrs-full OtherFeeAndCommissio 
nExpense

(X) duration, debit label Alte cheltuieli cu onorariile și comisioanele Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu onorariile și comisioanele pe care entitatea 
nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: cheltuieli cu 
onorariile și comisioanele]

negatedLabel Alte cheltuieli cu onorariile și comisioanele
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ifrs-full OtherFeeAndCommissio 
nIncome

X duration, credit label Alte venituri din onorarii și comisioane Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din onorarii și comisioane pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: venituri din 
onorarii și comisioane]

ifrs-full OtherFinanceCost X duration, debit label Alte costuri financiare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul costurilor financiare pe care entitatea nu le prezintă separat 
în aceeași situație sau notă. [Referințe: costuri financiare]

ifrs-full OtherFinanceIncome X duration, credit label Alte venituri financiare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor financiare pe care entitatea nu le prezintă separat 
în aceeași situație sau notă. [Referințe: venituri financiare]

ifrs-full OtherFinanceIncomeCost X duration, credit label Alte venituri (costuri) financiare Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor sau costurilor financiare pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: venituri (costuri) 
financiare]

ifrs-full OtherFinancialAssets X instant, debit label Alte active financiare Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 d

documentation Cuantumul activelor financiare pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă. [Referințe: active financiare]

ifrs-full OtherFinancialLiabilities X instant, credit label Alte datorii financiare Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 m

documentation Cuantumul datoriilor financiare pe care entitatea nu le prezintă separat 
în aceeași situație sau notă. [Referințe: datorii financiare]

ifrs-full OtherGainsLosses X duration, credit label Alte câștiguri (pierderi) Practică comună: IAS 1.102, practică 
comună: IAS 1.103

documentation Cuantumul câștigurilor (pierderilor) pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă.
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ifrs-full OtherImpairedAssetsMem 
ber

member label Alte active depreciate [member] Exemplu: IAS 36.127

documentation Acest membru reprezintă activele depreciate pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherIncome X duration, credit label Alte venituri Exemplu: IAS 1.102, exemplu: IAS 
1.103, prezentarea informațiilor: IAS 
26.35 b (iv)

documentation Cuantumul veniturilor din exploatare pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherIncomeExpense 
FromSubsidiariesJointly 
ControlledEntitiesAndAs 
sociates

X duration, credit label Alte venituri (cheltuieli) aferente filialelor, entităților controlate în 
comun și entităților asociate

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor sau cheltuielilor aferente filialelor, entităților 
controlate în comun și entităților asociate pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: entități asociate [member]; 
filiale [member]]

ifrs-full OtherIncreasesAggregate 
DifferenceBetweenFairVa 
lueAtInitialRecognitionAn 
dAmountDeterminedU 
singValuationTechni 
queYetToBeRecognised

X duration label Alte creșteri, diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea 
inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau 
pierdere

Exemplu: IFRS 7.28 b, exemplu: IFRS 7. 
IG14

documentation Creșterea diferenței agregate dintre valoarea justă la recunoașterea 
inițială și prețul tranzacției pentru instrumentele financiare care nu a fost 
încă recunoscută în profit sau pierdere, pe care entitatea nu o prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: diferența agregată dintre 
valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost 
încă recunoscută în profit sau pierdere; instrumente financiare, clasa 
[member]]

ifrs-full OtherIndividuallyImmater 
ialComponentsOfOther 
ComprehensiveIncomeBe 
foreTax

X duration, credit label Alte componente, care individual nu sunt semnificative, ale altor 
elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul componentelor care individual nu sunt semnificative ale 
altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare]
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ifrs-full OtherIndividuallyImmater 
ialComponentsOfOther 
ComprehensiveIncomeNe 
tOfTax

X duration, credit label Alte componente, care individual nu sunt semnificative, ale altor 
elemente ale rezultatului global, după impozitare

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul componentelor care individual nu sunt semnificative ale 
altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, pe care entitatea 
nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global]

ifrs-full OtherInflowsOutflowsOf 
CashClassifiedAsFinancin 
gActivities

X duration, debit label Alte intrări (ieșiri) de numerar, clasificate drept activități de finanțare Prezentarea informațiilor: IAS 7.21

documentation Intrările (ieșirile) de numerar, clasificate drept activități de finanțare, pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

terseLabel Alte intrări (ieșiri) de numerar

ifrs-full OtherInflowsOutflowsOf 
CashClassifiedAsInvestin 
gActivities

X duration, debit label Alte intrări (ieșiri) de numerar, clasificate drept activități de investiție Prezentarea informațiilor: IAS 7.21

documentation Intrările (ieșirile) de numerar, clasificate drept activități de investiție, pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

terseLabel Alte intrări (ieșiri) de numerar

ifrs-full OtherInflowsOutflowsOf 
CashClassifiedAsOperatin 
gActivities

X duration, debit label Alte intrări (ieșiri) de numerar, clasificate drept activități de exploatare Prezentarea informațiilor: IAS 7.14

documentation Intrările (ieșirile) de numerar, clasificate drept activități de exploatare, pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

terseLabel Alte intrări (ieșiri) de numerar

ifrs-full OtherIntangibleAssets X instant, debit label Alte imobilizări necorporale Practică comună: IAS 38.119

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial]
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ifrs-full OtherIntangibleAssets 
Member

member label Alte imobilizări necorporale [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full OtherInventories X instant, debit label Alte stocuri curente Practică comună: IAS 2.37

documentation Cuantumul stocurilor pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 
situație sau notă. [Referințe: stocuri]

ifrs-full OtherLiabilities X instant, credit label Alte datorii Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 
situație sau notă.

ifrs-full OtherLiabilitiesUnderInsur 
anceContractsAndReinsur 
anceContractsIssued

X instant, credit label Alte datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22

documentation Cuantumul datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise 
pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. 
[Referințe: datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise]

ifrs-full OtherLongtermBenefits X duration, debit label Alte beneficii pe termen lung ale angajaților Practică comună: IAS 19.158

documentation Cuantumul beneficiilor pe termen lung ale angajaților, altele decât 
beneficiile postangajare și compensațiile pentru încetarea contractului 
de muncă. Aceste beneficii pot include absențe remunerate pe termen 
lung, jubilee sau alte beneficii legate de vechimea în serviciu, 
indemnizații pentru invaliditate pe termen lung, participări la profit și 
prime pe termen lung și remunerații amânate pe termen lung. [Referințe: 
cheltuieli cu beneficiile angajaților]

ifrs-full OtherLongtermProvisions X instant, credit label Alte provizioane pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.78 d

documentation Cuantumul provizioanelor pe termen lung, altele decât provizioanele 
pentru beneficiile angajaților. [Referințe: provizioane pe termen lung]
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ifrs-full OtherMaterialActuarialAs 
sumptions

X.XX instant label Alte ipoteze actuariale semnificative Practică comună: IAS 19.144

documentation Orice altă ipoteză semnificativă utilizată ca ipoteză actuarială 
semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații 
privind beneficiul determinat. [Referințe: ipoteze actuariale [member]; 
obligație privind beneficiul determinat, la valoarea actualizată]

ifrs-full OtherMaterialActuarialAs 
sumptionsMember

member label Alte ipoteze actuariale semnificative [member] Practică comună: IAS 19.145

documentation Acest membru reprezintă ipotezele actuariale semnificative pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: 
ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full OtherMaterialNoncashI 
tems

X duration, debit label Alte elemente nemonetare importante Prezentarea informațiilor: IFRS 8.23 i, 
prezentarea informațiilor: IFRS 8.28 e

documentation Cuantumul elementelor nemonetare importante, altele decât deprecierea 
și amortizarea.

ifrs-full OtherNoncurrentAssets X instant, debit label Alte active imobilizate Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor imobilizate pe care entitatea nu le prezintă separat 
în aceeași situație sau notă. [Referințe: active imobilizate]

ifrs-full OtherNoncurrentFinancia 
lAssets

X instant, debit label Alte active financiare imobilizate Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 d

documentation Cuantumul activelor financiare imobilizate pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte active 
financiare]

ifrs-full OtherNoncurrentFinancial 
Liabilities

X instant, credit label Alte datorii financiare pe termen lung Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 m, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B13 
c

documentation Cuantumul datoriilor financiare pe termen lung pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte datorii 
financiare]
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ifrs-full OtherNoncurrentLiabil 
ities

X instant, credit label Alte datorii pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: datorii pe termen lung]

ifrs-full OtherNoncurrentNonfi 
nancialAssets

X instant, debit label Alte active nefinanciare imobilizate Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor nefinanciare imobilizate pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: active financiare]

ifrs-full OtherNoncurrentNonfi 
nancialLiabilities

X instant, credit label Alte datorii nefinanciare pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor nefinanciare pe termen lung pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte datorii 
financiare]

ifrs-full OtherNoncurrentPayables X instant, credit label Alte datorii pe termen lung Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor pe termen lung pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherNoncurrentReceiva 
bles

X instant, debit label Alte creanțe pe termen lung Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul altor creanțe pe termen lung. [Referințe: alte creanțe]

ifrs-full OtherNonfinancialAssets X instant, debit label Alte active nefinanciare Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor nefinanciare pe care entitatea nu le prezintă separat 
în aceeași situație sau notă. [Referințe: active financiare]

ifrs-full OtherNonfinancialLiabil 
ities

X instant, credit label Alte datorii nefinanciare Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor nefinanciare pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: alte datorii financiare]
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ifrs-full OtherOperatingIncomeEx 
pense

X duration, credit label Alte venituri din exploatare (cheltuieli de exploatare) Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor din exploatare (cheltuielilor de exploatare) pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherPayables X instant, credit label Alte datorii Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumurile de plătit pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 
situație sau notă.

ifrs-full OtherPriceRiskMember member label Alte riscuri de preț [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a (ii), 
prezentarea informațiilor: IFRS 7 – 
Termeni definiți

documentation Acest membru reprezintă un tip de risc de piață care constă în riscul ca 
valoarea justă sau fluxurile de trezorerie viitoare ale unui instrument 
financiar să fluctueze din cauza modificărilor de prețuri pe piață (altele 
decât cele care provin din riscul ratei dobânzii sau riscul valutar), fie că 
aceste modificări sunt generate de factori specifici instrumentului 
financiar individual sau emitentului său, fie că sunt generate de factori 
care afectează toate instrumentele financiare similare tranzacționate pe 
piață. [Referințe: risc valutar [member]; riscul ratei dobânzii [member]; 
instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full OtherPropertyPlantAndE 
quipment

X instant, debit label Alte imobilizări corporale Practică comună: IAS 16.37

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full OtherPropertyPlantAndE 
quipmentMember

member label Alte imobilizări corporale [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constă în 
imobilizări corporale pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași 
situație sau notă. [Referințe: imobilizări corporale]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/1012 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full OtherProvisions X instant, credit label Alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 1.78 d, 
prezentarea informațiilor: IAS 37.84 a

documentation Cuantumul provizioanelor, altele decât provizioanele pentru beneficiile 
angajaților. [Referințe: provizioane]

totalLabel Total alte provizioane

periodStartLabel Alte provizioane la începutul perioadei

periodEndLabel Alte provizioane la finalul perioadei

ifrs-full OtherProvisionsAbstract label Alte provizioane [abstract]

ifrs-full OtherProvisionsMember member [default] label Alte provizioane [member] Prezentarea informațiilor: IAS 37.84

documentation Acest membru reprezintă provizioanele, altele decât provizioanele 
pentru beneficiile angajaților. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea 
standard a axei „Clase de alte provizioane” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru. [Referințe: provizioane]

ifrs-full OtherReceivables X instant, debit label Alte creanțe Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Creanțele de încasat de către entitate pe care aceasta nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full OtherRegulatoryDeferra 
lAccountCreditBalances

X instant, credit label Alte solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.25, exemplu: IFRS 
14.IE5

documentation Cuantumul soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate]
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ifrs-full OtherRegulatoryDeferra 
lAccountDebitBalances

X instant, debit label Alte solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Exemplu: IFRS 14.25, exemplu: IFRS 
14.IE5

documentation Cuantumul soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate]

ifrs-full OtherRelatedPartiesMem 
ber

member label Alte părți afiliate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19 g

documentation Acest membru reprezintă părțile afiliate pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full OtherReserves X instant, credit label Alte rezerve Exemplu: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerve din cadrul 
capitalurilor proprii, excluzând rezultatul reportat. [Referințe: rezultatul 
reportat]

ifrs-full OtherReservesMember member label Alte rezerve [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.79 b

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în rezerve din cadrul capitalurilor proprii, excluzând rezultatul 
reportat. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Rezerve din cadrul capitalurilor proprii” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru. [Referințe: rezultatul reportat]

ifrs-full OtherRevenue X duration, credit label Alte venituri Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din surse pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: venituri]

ifrs-full OtherReversalsOfProvi 
sions

X duration, credit label Alte reluări de provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 g

documentation Cuantumul reluărilor de provizioane pe care entitatea nu le prezintă 
separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: provizioane]
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ifrs-full OtherShorttermEmployee 
Benefits

X duration, debit label Alte beneficii pe termen scurt ale angajaților Practică comună: IAS 19.9

documentation Cuantumul cheltuielilor cu beneficiile angajaților (altele decât 
compensațiile pentru încetarea contractului de muncă) care se așteaptă 
să fie decontate integral în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul 
perioadei anuale de raportare în care angajații prestează serviciile 
aferente, pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă. [Referințe: cheltuieli cu beneficiile angajaților]

ifrs-full OtherShorttermProvisions X instant, credit label Alte provizioane curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.78 d

documentation Cuantumul provizioanelor curente, altele decât provizioanele pentru 
beneficiile angajaților. [Referințe: provizioane]

ifrs-full OtherTangibleOrIntangi 
bleAssetsTransferred

X instant, credit label Alte imobilizări corporale sau necorporale transferate Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f 
(ii)

documentation Valoarea justă, la data achiziției, a altor imobilizări corporale sau 
necorporale (inclusiv o întreprindere sau o filială a dobânditorului) 
transferate drept contravaloare în cadrul unei combinări de 
întreprinderi, pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași notă. 
[Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; 
combinări de întreprinderi [member]; filiale [member]]

ifrs-full OtherTaxEffectsForRecon 
ciliationBetweenAccoun 
tingProfitAndTaxExpen 
seIncome

X duration, debit label Alte efecte fiscale pentru reconcilierea dintre profitul contabil și 
cheltuielile cu impozitul (veniturile din impozit)

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i)

documentation Cuantumul care reprezintă diferența dintre cheltuielile cu impozitul 
(veniturile din impozit) și produsul înmulțirii profitului contabil cu rata 
(ratele) de impozitare aplicabilă (aplicabile), pe care entitatea nu o 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: profitul contabil; 
rata de impozitare aplicabilă]

ifrs-full OtherTaxRateEffectsForRe 
conciliationBetweenAc 
countingProfitAndTaxEx 
penseIncome

X.XX duration label Alte efecte ale ratei de impozitare pentru reconcilierea dintre profitul 
contabil și cheltuielile cu impozitul (veniturile din impozit)

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(ii)

documentation Efectele agregate ale ratelor de impozitare asupra reconcilierii dintre rata 
de impozitare medie în vigoare și rata de impozitare aplicabilă pe care 
entitatea nu le prezintă separat în cadrul reconcilierii. [Referințe: rata de 
impozitare medie în vigoare; rata de impozitare aplicabilă]
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ifrs-full OtherTemporaryDifferen 
cesMember

member label Alte diferențe temporare [member] Practică comună: IAS 12.81 g

documentation Acest membru reprezintă diferențele temporare pe care entitatea nu le 
prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: diferențe 
temporare [member]]

ifrs-full OtherTradingIncomeEx 
pense

X duration, credit label Alte venituri din tranzacționare (cheltuieli cu tranzacționarea) Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din tranzacționare (cheltuielilor cu 
tranzacționarea) pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație 
sau notă. [Referințe: venituri din tranzacționare (cheltuieli cu 
tranzacționarea)]

ifrs-full OtherWorkPerformed 
ByEntityAndCapitalised

X duration, credit label Alte lucrări realizate de entitate și capitalizate Practică comună: IAS 1.85, exemplu: 
IAS 1.IG6

documentation Cuantumul propriilor lucrări ale entității capitalizate din elemente 
clasificate inițial drept costuri, pe care entitatea nu le prezintă separat în 
aceeași situație sau notă.

ifrs-full OutflowsOfCashFromIn 
vestingActivities

X duration, credit label Ieșiri de numerar din activități de investiție Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru activitățile de investiție.

ifrs-full OutputOfAgriculturalPro 
duce

X.XX duration label Produsele agricole Practică comună: IAS 41.46 b (ii)

documentation Produsele agricole ale entității.

ifrs-full OutstandingBalancesFor 
RelatedPartyTransaction 
sAbstract

label Solduri scadente ale tranzacțiilor cu părți afiliate [abstract]

ifrs-full OutstandingCommit 
mentsMadeByEntityRela 
tedPartyTransactions

X instant, credit label Angajamente scadente asumate de entitate, tranzacții cu părți afiliate Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 b

documentation Cuantumul angajamentelor scadente asumate de entitate în tranzacții cu 
părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]
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ifrs-full OutstandingCommit 
mentsMadeOnBehalfOfEn 
tityRelatedPartyTransac 
tions

X instant, credit label Angajamente scadente asumate în numele entității, tranzacții cu părți 
afiliate

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 b

documentation Cuantumul angajamentelor scadente asumate în numele entității în 
tranzacții cu părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full OwneroccupiedProperty 
MeasuredUsingInvestment 
PropertyFairValueModel

X instant, debit label Proprietăți imobiliare utilizate de posesor, evaluate utilizând modelul 
valorii juste a investițiilor imobiliare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 16.29B

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă proprietăți 
imobiliare utilizate de posesor, evaluate utilizând modelul valorii juste a 
investițiilor imobiliare prin aplicarea punctului 29A din IAS 16. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full OwneroccupiedProperty 
MeasuredUsingInvestment 
PropertyFairValueModel 
Member

member label Proprietăți imobiliare utilizate de posesor, evaluate utilizând modelul 
valorii juste a investițiilor imobiliare [member]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 16.29B

documentation Acest membru reprezintă clasa imobilizărilor corporale care sunt 
proprietăți imobiliare utilizate de posesor, evaluate utilizând modelul 
valorii juste a investițiilor imobiliare prin aplicarea punctului 29A din 
IAS 16. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full ParentMember member label Societate-mamă [member] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19 a

documentation Acest membru reprezintă o entitate care controlează una sau mai multe 
entități.

ifrs-full ParticipatingEquityInstru 
mentsOtherThanOrdinary 
SharesAbstract

label Instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare [abstract]
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ifrs-full ParticipationInDefinedBe 
nefitPlanThatSharesRisks 
BetweenGroupEntitiesRela 
tedPartyTransactions

X duration label Participarea la un plan de beneficii determinate care repartizează 
riscurile între entitățile unui grup, tranzacții cu părți afiliate

Exemplu: IAS 24.22

documentation Cuantumul participării entității la un plan de beneficii determinate care 
repartizează riscurile între entitățile unui grup. [Referințe: planuri de 
beneficii determinate [member]; părți afiliate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full ParValuePerShare X.XX instant label Valoarea nominală pe acțiune Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(iii)

documentation Valoarea nominală pe acțiune.

ifrs-full PastDueStatusAxis axis label Statutul de restant [axis] Exemplu: IFRS 7.35N, practică 
comună: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full PastDueStatusMember member [default] label Statutul de restant [member] Exemplu: IFRS 7.35N, practică 
comună: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.37

documentation Acest membru reprezintă toate statutele de restant. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Statutul de restant” în cazul în care 
nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full PastServiceCostAndGain 
sLossesArisingFromSettle 
mentsNetDefinedBenefi 
tLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din costul serviciului trecut și pierderile (câștigurile) 
rezultate din decontări

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
d

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din costul serviciului trecut și pierderile (câștigurile) 
rezultate din decontări. [Referințe: reducerea (creșterea) datoriei nete 
(activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor 
(pierderilor) rezultate din decontări; datoria netă (activul net) privind 
beneficiul determinat]

netLabel Creșterea (reducerea) netă a datoriei nete (activului net) privind 
beneficiul determinat rezultată din costul serviciului trecut și câștigurile 
(pierderile) rezultate din decontări

ifrs-full PastServiceCostAndGain 
sLossesArisingFromSettle 
mentsNetDefinedBenefi 
tLiabilityAssetAbstract

label Costul serviciului trecut și câștigurile (pierderile) rezultate din decontări, 
datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat [abstract]
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ifrs-full PastServiceCostAndLosses 
GainsArisingFromSettle 
mentsDefinedBenefitPlans

X duration, debit label Costul serviciului trecut și pierderile (câștigurile) rezultate din decontări, 
planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul cheltuielilor (veniturilor) rezultate din costul serviciului 
trecut și al pierderilor (câștigurilor) rezultate din decontări. [Referințe: 
cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere, planuri de 
beneficii determinate; costul serviciului trecut, planuri de beneficii 
determinate] [În opoziție cu: creșterea (reducerea) datoriei nete (activului 
net) privind beneficiul determinat rezultată din costul serviciului trecut și 
pierderile (câștigurile) rezultate din decontări]

totalLabel Total cost al serviciului trecut și pierderi (câștiguri) rezultate din 
decontări, planuri de beneficii determinate

ifrs-full PastServiceCostAndLosses 
GainsArisingFromSettle 
mentsDefinedBenefitPlan 
sAbstract

label Costul serviciului trecut și pierderile (câștigurile) rezultate din decontări, 
planuri de beneficii determinate [abstract]

ifrs-full PastServiceCostDefinedBe 
nefitPlans

X duration, debit label Costul serviciului trecut, planuri de beneficii determinate Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul cheltuielilor (veniturilor) rezultate din costul serviciului 
trecut. Costul serviciului trecut reprezintă modificarea valorii actualizate 
a obligației privind beneficiul determinat pentru serviciul prestat de 
angajat în perioade anterioare, care rezultă dintr-o modificare a planului 
(introducerea, retragerea sau modificarea unui plan de beneficii 
determinate) sau dintr-o reducere la nivelul planului (o reducere 
semnificativă de către entitate a numărului de angajați acoperiți de un 
anumit plan). [Referințe: cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit 
sau pierdere, planuri de beneficii determinate; planuri de beneficii 
determinate [member]] [În opoziție cu: creșterea (reducerea) datoriei 
nete (activului net) privind beneficiul determinat rezultată din costul 
serviciului trecut]
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ifrs-full PastServiceCostNetDefi 
nedBenefitLiabilityAsset

X duration, credit label Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din costul serviciului trecut

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
d

documentation Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din costul serviciului trecut. Costul serviciului 
trecut reprezintă modificarea valorii actualizate a obligației privind 
beneficiul determinat pentru serviciul prestat de angajat în perioade 
anterioare, care rezultă dintr-o modificare a planului (introducerea, 
retragerea sau modificarea unui plan de beneficii determinate) sau 
dintr-o reducere la nivelul planului (o reducere semnificativă de către 
entitate a numărului de angajați acoperiți de un anumit plan). [Referințe: 
datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat; planuri de 
beneficii determinate [member]]

ifrs-full PayablesForPurchaseOfE 
nergy

X instant, credit label Datorii pentru achiziționarea de energie Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pentru achiziționarea de energie.

ifrs-full PayablesForPurchaseOf 
NoncurrentAssets

X instant, credit label Datorii pentru achiziționarea de active imobilizate Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor pentru achiziționarea de active imobilizate. 
[Referințe: active imobilizate]

ifrs-full PayablesOnSocialSecuri 
tyAndTaxesOtherThanIn 
comeTax

X instant, credit label Datorii aferente asigurărilor sociale și altor impozite decât impozitul pe 
profit

Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plăților datorate la asigurările sociale și al altor impozite 
decât impozitul pe profit. Impozitul pe profit include totalitatea 
impozitelor autohtone și străine care se stabilesc asupra profiturilor 
impozabile. Impozitul pe profit mai include de asemenea impozite, cum 
ar fi impozitele reținute la sursă, care sunt plătibile de către o filială, o 
entitate asociată sau un angajament comun pentru distribuirile către 
entitatea raportoare.
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ifrs-full PaymentsForDebtIssue 
Costs

X duration, credit label Plăți pentru costurile de emitere a instrumentelor de datorie Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru costurile de emitere a instrumentelor de 
datorie.

ifrs-full PaymentsForDevelopment 
ProjectExpenditure

X duration, credit label Plăți pentru cheltuielile aferente proiectelor de dezvoltare Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru cheltuielile legate de proiecte de dezvoltare.

ifrs-full PaymentsForExploratio 
nAndEvaluationExpenses

X duration, credit label Plăți pentru cheltuielile de explorare și evaluare Practică comună: IAS 7.14

documentation Ieșirile de numerar pentru cheltuielile suportate de o entitate în legătură 
cu explorarea și evaluarea resurselor minerale înainte ca fezabilitatea 
tehnică și viabilitatea comercială ale extracției resurselor minerale să 
poată fi demonstrate.

ifrs-full PaymentsForPremium 
sAndClaimsAnnuitiesAn 
dOtherPolicyBenefits

(X) duration, credit label Plăți pentru prime și daune, anuități și alte beneficii legate de polițele de 
asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 7.14 e

documentation Ieșirile de numerar pentru prime și daune, anuități și alte beneficii legate 
de polițele de asigurare.

negatedLabel Plăți pentru prime și daune, anuități și alte beneficii legate de polițele de 
asigurare

ifrs-full PaymentsForShareIssue 
Costs

X duration, credit label Plăți pentru costurile de emitere a acțiunilor Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru costurile de emitere a acțiunilor.
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full PaymentsFromChangesI 
nOwnershipInterestsInSub 
sidiaries

(X) duration, credit label Plăți care decurg din modificări ale participațiilor în capitalurile proprii 
deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului

Prezentarea informațiilor: IAS 7.42A, 
prezentarea informațiilor: IAS 7.42B

documentation Ieșirile de numerar pentru modificările participațiilor în capitalurile 
proprii deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului. 
[Referințe: filiale [member]]

negatedLabel Plăți care decurg din modificări ale participațiilor în capitalurile proprii 
deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului

ifrs-full PaymentsFromContract 
sHeldForDealingOrTra 
dingPurpose

(X) duration, credit label Plăți din contractele încheiate în vederea plasării sau a tranzacționării Exemplu: IAS 7.14 g

documentation Ieșirile de numerar pentru contractele încheiate în vederea plasării sau a 
tranzacționării.

negatedLabel Plăți din contractele încheiate în vederea plasării sau a tranzacționării

ifrs-full PaymentsFromPlanNetDe 
finedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a plăților din plan

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
g

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a plăților din plan. [Referințe: datoria netă (activul 
net) privind beneficiul determinat]

commentary-
Guidance

Reducerile valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat 
sau a datoriei nete privind beneficiul determinat ca urmare a plăților din 
plan ar trebui să fie marcate cu o valoare pozitivă. Reducerile valorii juste 
a activelor planului ca urmare a plăților din plan reprezintă o creștere a 
datoriei nete privind beneficiul determinat (echivalentă cu o reducere a 
activului net privind beneficiul determinat) și ar trebui să fie marcate cu o 
valoare negativă.

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a plăților din plan
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ifrs-full PaymentsInRespectOfSet 
tlementsNetDefinedBenefi 
tLiabilityAsset

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a plăților pentru decontări

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
g

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a plăților din plan în ceea ce privește decontările. 
[Referințe: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind 
beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) rezultate din 
decontări; datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat; 
planuri de beneficii determinate [member]]

commentary-
Guidance

Reducerile valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat 
sau a datoriei nete privind beneficiul determinat ca urmare a plăților 
pentru decontări ar trebui să fie marcate cu o valoare pozitivă. 
Reducerile valorii juste a activelor planului ca urmare a plăților pentru 
decontări reprezintă o creștere a datoriei nete privind beneficiul 
determinat (echivalentă cu o reducere a activului net privind beneficiul 
determinat) și ar trebui să fie marcate cu o valoare negativă.

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat ca urmare a plăților pentru decontări

ifrs-full PaymentsInRespectOfSet 
tlementsReimbursement 
Rights

(X) duration, credit label Reducerea drepturilor de rambursare legate de obligațiile privind 
beneficiul determinat, ca urmare a plăților pentru decontări

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
g

documentation Reducerea (creșterea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, ca urmare a plăților pentru decontări. 
[Referințe: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind 
beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) rezultate din 
decontări; planuri de beneficii determinate [member]]

negatedLabel Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat, ca urmare a plăților pentru decontări
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ifrs-full PaymentsOfLeaseLiabilitie 
sClassifiedAsFinancingAc 
tivities

(X) duration, credit label Plățile datoriilor care decurg din contractele de leasing, clasificate drept 
activități de finanțare

Exemplu: IAS 7.17 e

documentation Ieșirile de numerar pentru plata datoriilor care decurg din contractele de 
leasing, clasificate drept activități de finanțare. [Referințe: datorii care 
decurg din contractele de leasing]

negatedTerseLa-
bel

Plăți pentru datoriile care decurg din contractele de leasing

ifrs-full PaymentsOfOtherEquityIn 
struments

(X) duration, credit label Plăți pentru alte instrumente de capitaluri proprii Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru plățile aferente altor instrumente de capitaluri 
proprii pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau 
notă.

negatedLabel Plăți pentru alte instrumente de capitaluri proprii

ifrs-full PaymentsToAcquireOrRe 
deemEntitysShares

(X) duration, credit label Plăți pentru achiziționarea sau răscumpărarea acțiunilor entității Exemplu: IAS 7.17 b

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea sau răscumpărarea acțiunilor 
entității.

negatedLabel Plăți pentru achiziționarea sau răscumpărarea acțiunilor entității

ifrs-full PaymentsToAndOnBehal 
fOfEmployees

(X) duration, credit label Plăți efectuate către și în numele angajaților Exemplu: IAS 7.14 d

documentation Ieșirile de numerar efectuate către și în numele angajaților.

negatedLabel Plăți efectuate către și în numele angajaților

ifrs-full PaymentsToManufacture 
OrAcquireAssetsHeldFor 
RentalToOthersAndSubse 
quentlyHeldForSale

(X) duration, credit label Plăți pentru fabricarea sau achiziționarea de active deținute în vederea 
închirierii către terți și apoi deținute în vederea vânzării

Exemplu: IAS 7.14

documentation Ieșirile de numerar pentru fabricarea sau achiziționarea de active 
deținute în vederea închirierii către terți și apoi deținute în vederea 
vânzării.

negatedLabel Plăți pentru fabricarea sau achiziționarea de active deținute în vederea 
închirierii către terți și apoi deținute în vederea vânzării
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ifrs-full PaymentsToSuppliersFor 
GoodsAndServices

(X) duration, credit label Plăți către furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii Exemplu: IAS 7.14 c

documentation Ieșirile de numerar către furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii.

negatedLabel Plăți către furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii

ifrs-full PaymentsToSuppliersFor 
GoodsAndServicesAnd 
ToAndOnBehalfOfEmploy 
ees

X duration, credit label Plăți către furnizorii de bunuri și servicii și către și în numele angajaților Practică comună: IAS 7.14

documentation Ieșirile de numerar către furnizorii de bunuri și servicii și către și în 
numele angajaților.

ifrs-full PensionDefinedBenefit 
PlansMember

member label Planuri de beneficii determinate de pensii [member] Practică comună: IAS 19.138 b

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii determinate de pensii. 
[Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full PercentageOfEntitysReve 
nue

X.XX duration label Procentul din veniturile entității Practică comună: IFRS 8.34

documentation Procentul din veniturile entității. [Referințe: venituri]

ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleDecreaseInActuar 
ialAssumption

X.XX instant label Procentul reducerii posibile, în mod rezonabil, în ipoteza actuarială Prezentarea informațiilor: IAS 19.145 
a

documentation Procentul posibil, în mod rezonabil, al reducerii în ipoteza actuarială 
utilizată pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind 
beneficiul determinat. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleDecreaseInRiskEx 
posureThatArisesFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17

X.XX instant label Procentul reducerii posibile în mod rezonabil a expunerii la risc care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a

documentation Procentul reducerii posibile în mod rezonabil a expunerii la risc care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17.
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ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleDecreaseInUnob 
servableInputAssets

X.XX instant label Procentul reducerii posibile, în mod rezonabil, a datelor de intrare 
neobservabile, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Procentajul unei reduceri posibile, în mod rezonabil, a unei date de 
intrare neobservabile utilizate în evaluarea valorii juste a activelor.

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element pentru reducerile exprimate ca procente în 
datele de intrare care nu sunt exprimate ca procente – de exemplu, o 
scădere de 2 la sută în fluxurile de trezorerie. A se utiliza, de asemenea, 
acest element pentru reducerile exprimate ca puncte procentuale în 
datele de intrare care sunt exprimate ca procente – de exemplu, o scădere 
de 2 puncte procentuale a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 6 la sută. A nu se utiliza acest element pentru modificările 
relative ale datelor de intrare exprimate ca procente – de exemplu, o 
scădere de 2 la sută a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 7,84 la sută (și anume, multiplicată cu 0,98). În astfel de 
cazuri, creați elemente care constituie o extensie.

ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleDecreaseInUnob 
servableInputEntitysOwnE 
quityInstruments

X.XX instant label Procentul reducerii posibile, în mod rezonabil, a datelor de intrare 
neobservabile, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Procentajul unei reduceri posibile, în mod rezonabil, a unei date de 
intrare neobservabile utilizate în evaluarea valorii juste a propriilor 
instrumente de capitaluri proprii ale entității.

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element pentru reducerile exprimate ca procente în 
datele de intrare care nu sunt exprimate ca procente – de exemplu, o 
scădere de 2 la sută în fluxurile de trezorerie. A se utiliza, de asemenea, 
acest element pentru reducerile exprimate ca puncte procentuale în 
datele de intrare care sunt exprimate ca procente – de exemplu, o scădere 
de 2 puncte procentuale a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 6 la sută. A nu se utiliza acest element pentru modificările 
relative ale datelor de intrare exprimate ca procente – de exemplu, o 
scădere de 2 la sută a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 7,84 la sută (și anume, multiplicată cu 0,98). În astfel de 
cazuri, creați elemente care constituie o extensie.
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ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleDecreaseInUnob 
servableInputLiabilities

X.XX instant label Procentul reducerii posibile, în mod rezonabil, a datelor de intrare 
neobservabile, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Procentajul unei reduceri posibile, în mod rezonabil, a unei date de 
intrare neobservabile utilizate în evaluarea valorii juste a datoriilor.

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element pentru reducerile exprimate ca procente în 
datele de intrare care nu sunt exprimate ca procente – de exemplu, o 
scădere de 2 la sută în fluxurile de trezorerie. A se utiliza, de asemenea, 
acest element pentru reducerile exprimate ca puncte procentuale în 
datele de intrare care sunt exprimate ca procente – de exemplu, o scădere 
de 2 puncte procentuale a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 6 la sută. A nu se utiliza acest element pentru modificările 
relative ale datelor de intrare exprimate ca procente – de exemplu, o 
scădere de 2 la sută a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 7,84 la sută (și anume, multiplicată cu 0,98). În astfel de 
cazuri, creați elemente care constituie o extensie.

ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleIncreaseInActuaria 
lAssumption

X.XX instant label Procentul creșterii posibile, în mod rezonabil, în ipoteza actuarială Prezentarea informațiilor: IAS 19.145 
a

documentation Procentul posibil, în mod rezonabil, al creșterii în ipoteza actuarială 
utilizată pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind 
beneficiul determinat. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleIncreaseInRiskEx 
posureThatArisesFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17

X.XX instant label Procentul creșterii posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a

documentation Procentul unei creșteri posibile în mod rezonabil a variabilei de risc care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/1028 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleIncreaseInUnobser 
vableInputAssets

X.XX instant label Procentul creșterii posibile, în mod rezonabil, a datelor de intrare 
neobservabile, active

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Procentajul unei creșteri posibile, în mod rezonabil, a unei date de intrare 
neobservabile utilizate în evaluarea valorii juste a activelor.

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element pentru creșterile exprimate ca procente în 
datele de intrare care nu sunt exprimate ca procente – de exemplu, o 
creștere de 2 la sută în fluxurile de trezorerie. A se utiliza, de asemenea, 
acest element pentru creșterile exprimate ca puncte procentuale în datele 
de intrare care sunt exprimate ca procente – de exemplu, o creștere de 2 
puncte procentuale a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 10 la sută. A nu se utiliza acest element pentru 
modificările relative ale datelor de intrare exprimate ca procente – de 
exemplu, o creștere de 2 la sută a unei rate de actualizare de 8 la sută la o 
rată de actualizare de 8,16 la sută (și anume, multiplicată cu 1,02). În 
astfel de cazuri, creați elemente care constituie o extensie.

ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleIncreaseInUnobser 
vableInputEntitysOwnE 
quityInstruments

X.XX instant label Procentul creșterii posibile, în mod rezonabil, a datelor de intrare 
neobservabile, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Procentajul unei creșteri posibile, în mod rezonabil, a unei date de intrare 
neobservabile utilizate în evaluarea valorii juste a propriilor instrumente 
de capitaluri proprii ale entității.

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element pentru creșterile exprimate ca procente în 
datele de intrare care nu sunt exprimate ca procente – de exemplu, o 
creștere de 2 la sută în fluxurile de trezorerie. A se utiliza, de asemenea, 
acest element pentru creșterile exprimate ca puncte procentuale în datele 
de intrare care sunt exprimate ca procente – de exemplu, o creștere de 2 
puncte procentuale a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 10 la sută. A nu se utiliza acest element pentru 
modificările relative ale datelor de intrare exprimate ca procente – de 
exemplu, o creștere de 2 la sută a unei rate de actualizare de 8 la sută la o 
rată de actualizare de 8,16 la sută (și anume, multiplicată cu 1,02). În 
astfel de cazuri, creați elemente care constituie o extensie.
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ifrs-full PercentageOfReasonably 
PossibleIncreaseInUnobser 
vableInputLiabilities

X.XX instant label Procentul creșterii posibile, în mod rezonabil, a datelor de intrare 
neobservabile, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 h (ii)

documentation Procentajul unei creșteri posibile, în mod rezonabil, a unei date de intrare 
neobservabile utilizate în evaluarea valorii juste a datoriilor.

commentary-
Guidance

A se utiliza acest element pentru creșterile exprimate ca procente în 
datele de intrare care nu sunt exprimate ca procente – de exemplu, o 
creștere de 2 la sută în fluxurile de trezorerie. A se utiliza, de asemenea, 
acest element pentru creșterile exprimate ca puncte procentuale în datele 
de intrare care sunt exprimate ca procente – de exemplu, o creștere de 2 
puncte procentuale a unei rate de actualizare de 8 la sută la o rată de 
actualizare de 10 la sută. A nu se utiliza acest element pentru 
modificările relative ale datelor de intrare exprimate ca procente – de 
exemplu, o creștere de 2 la sută a unei rate de actualizare de 8 la sută la o 
rată de actualizare de 8,16 la sută (și anume, multiplicată cu 1,02). În 
astfel de cazuri, creați elemente care constituie o extensie.

ifrs-full PercentageOfVotingEqui 
tyInterestsAcquired

X.XX instant label Procentul de participații în capitalurile proprii cu drept de vot dobândite Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 c

documentation Procentul de participații în capitalurile proprii cu drept de vot dobândite 
într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]

ifrs-full PerformanceObligation 
sAxis

axis label Obligații de executare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full PerformanceObligations 
Member

member [default] label Obligații de executare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 15.119

documentation Acest membru reprezintă toate obligațiile de executare. O obligație de 
executare este o promisiune dintr-un contract cu un client de a transfera 
clientului fie: (a) un bun sau serviciu (sau un pachet de bunuri sau 
servicii) distinct; fie (b) o serie de bunuri sau servicii distincte care sunt în 
esență identice și care au același tipar de transfer către client. Acest 
membru reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Obligații de 
executare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full PerformanceObligationsSa 
tisfiedAtPointInTimeMem 
ber

member label Obligații de executare îndeplinite la un moment specific [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 15.125

documentation Acest membru reprezintă obligațiile de executare îndeplinite la un 
moment specific. O entitate îndeplinește o obligație de executare la un 
moment specific dacă obligația de executare nu este îndeplinită în timp. 
[Referințe: obligații de executare [member]]

ifrs-full PerformanceObligationsSa 
tisfiedOverTimeMember

member label Obligații de executare îndeplinite în timp [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 15.124

documentation Acest membru reprezintă obligațiile de executare îndeplinite în timp. O 
entitate îndeplinește o obligație de executare în timp dacă este respectat 
unul dintre criteriile de mai jos: (a) clientul primește și consumă simultan 
beneficiile oferite de executarea de către entitate pe măsură ce entitatea 
execută; (b) executarea de către entitate creează sau îmbunătățește un 
activ (de exemplu, producția în curs de execuție) pe care clientul îl 
controlează pe măsură ce activul este creat sau îmbunătățit sau (c) 
executarea de către entitate nu creează un activ cu o utilizare alternativă 
pentru entitate, iar entitatea are un drept exercitabil la plată pentru 
executarea realizată până la data respectivă. [Referințe: obligații de 
executare [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/1031  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full PeriodCoveredByFinan 
cialStatements

text label Perioada acoperită de situațiile financiare Prezentarea informațiilor: IAS 1.51 c

documentation Descrierea perioadei acoperite de setul de situații financiare sau note.

ifrs-full PlanAssetsAtFairValue X instant, debit label Activele planului, la valoarea justă Practică comună: IAS 19.57 a

documentation Valoarea justă a activelor planurilor de beneficii determinate. Activele 
planului cuprind activele deținute de un fond de beneficii ale angajaților 
pe termen lung și polițele de asigurare restrictive. [Referințe: la valoarea 
justă [member]]

totalLabel Total active ale planului, la valoarea justă

ifrs-full PlanAssetsMember member label Activele planului [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
a (i)

documentation Acest membru reprezintă activele planului de beneficii determinate. 
Activele planului cuprind: (a) activele deținute de un fond de beneficii ale 
angajaților pe termen lung și (b) polițele de asigurare restrictive.

ifrs-full PlantsMember member label Plante [member] Practică comună: IAS 41.41

documentation Acest membru reprezintă plantele.

ifrs-full PortfolioAndOtherManage 
mentFeeIncome

X duration, credit label Venituri din portofoliu și din alte comisioane de administrare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute din portofoliu și din alte comisioane 
de administrare.
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ifrs-full PortionOfConsideration 
PaidReceivedConsistingOf 
CashAndCashEquivalents

X duration, credit label Partea din contravaloarea plătită (încasată) care constă în numerar și 
echivalente de numerar

Prezentarea informațiilor: IAS 7.40 b

documentation Partea care constă în numerar și echivalente de numerar din 
contravaloarea plătită sau încasată pentru obținerea sau pierderea 
controlului asupra filialelor sau altor întreprinderi. [Referințe: filiale 
[member]; numerar și echivalente de numerar; contravaloare plătită 
(încasată)]

ifrs-full PortionOfGainsLossesRe 
cognisedWhenControlOf 
SubsidiaryIsLostAttributa 
bleToDerecognisingRegula 
toryDeferralAccountBalan 
cesInFormerSubsidiary

X duration, credit label Partea din câștigurile (pierderile) recunoscute în momentul pierderii 
controlului asupra unei filiale, care poate fi atribuită derecunoașterii 
soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate din 
fosta filială

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.B28

documentation Partea din câștigurile (pierderile) rezultate din pierderea controlului 
asupra unei filiale care poate fi atribuită derecunoașterii soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate din fosta filială. 
[Referințe: câștigurile (pierderile) recunoscute în momentul pierderii 
controlului asupra unei filiale; soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [member]; filiale [member]]

ifrs-full PortionOfGainsLossesRe 
cognisedWhenControlOf 
SubsidiaryIsLostAttributa 
bleToRecognisingInvest 
mentRetainedInFormer 
Subsidiary

X duration, credit label Partea din câștigurile (pierderile) recunoscute în momentul pierderii 
controlului asupra unei filiale, care poate fi atribuită recunoașterii 
investițiilor nerepartizate în fosta filială

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19 a

documentation Partea din câștigurile (pierderile) rezultate din pierderea controlului 
asupra unei filiale care poate fi atribuită recunoașterii oricărei investiții 
nerepartizate în fosta filială, la valoarea justă, la data pierderii 
controlului. [Referințe: câștigurile (pierderile) recunoscute în momentul 
pierderii controlului asupra unei filiale; filiale [member]]
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ifrs-full PostemploymentBenefitEx 
penseDefinedBenefitPlans

X duration, debit label Cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere, planuri de 
beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b, 
practică comună: IAS 19.5

documentation Cuantumul cheltuielilor cu beneficiile postangajare, incluse în profit sau 
pierdere, aferente planurilor de contribuții determinate. [Referințe: profit 
(pierdere); planuri de beneficii determinate [member]] [În opoziție cu: 
creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultate din cheltuielile (veniturile) din profit sau pierdere]

totalLabel Total cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere, planuri 
de beneficii determinate

ifrs-full PostemploymentBenefitEx 
penseDefinedBenefitPlan 
sAbstract

label Cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere, planuri de 
beneficii determinate [abstract]

ifrs-full PostemploymentBenefitEx 
penseDefinedContribution 
Plans

X duration, debit label Cheltuielile cu beneficiile postangajare, planurile de contribuții 
determinate

Prezentarea informațiilor: IAS 19.53

documentation Cuantumul cheltuielilor cu beneficiile postangajare aferente planurilor 
de contribuții determinate. Planurile de contribuții determinate sunt 
planuri de beneficii postangajare în baza cărora o entitate plătește 
contribuții fixe către o entitate separată (un fond) și nu are nicio obligație 
legală sau implicită de a plăti contribuții suplimentare dacă fondul nu 
deține suficiente active pentru a plăti toate beneficiile angajaților aferente 
serviciilor prestate de angajați în perioada curentă sau în perioadele 
anterioare.

ifrs-full PostemploymentBenefitEx 
penseInProfitOrLoss

X duration, debit label Cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere Practică comună: IAS 19.5

documentation Cuantumul cheltuielilor cu beneficiile postangajare, incluse în profit sau 
pierdere

totalLabel Total cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere

ifrs-full PostemploymentBenefitEx 
penseInProfitOrLossAb 
stract

label Cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere [abstract]
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ifrs-full PostemploymentMedical 
DefinedBenefitPlansMem 
ber

member label Planuri de beneficii determinate de asistență medicală postangajare 
[member]

Exemplu: IAS 19.138 b

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii determinate de asistență 
medicală postangajare. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]]

ifrs-full PotentialOrdinaryShare 
TransactionsMember

member label Tranzacții cu acțiuni ordinare potențiale [member] Exemplu: IAS 10.22 f

documentation Acest membru reprezintă tranzacțiile cu acțiuni ordinare potențiale. 
[Referințe: acțiuni ordinare [member]]

ifrs-full PowerGeneratingAssets 
Member

member label Active generatoare de energie [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în active generatoare de energie. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full PrecontractCostsMember member label Costuri precontractuale [member] Exemplu: IFRS 15.128 a

documentation Acest membru reprezintă o categorie de active recunoscute din costurile 
de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții care constau în 
costurile precontractuale. [Referințe: active recunoscute din costurile de 
obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții]

ifrs-full PreferenceSharesMember member label Acțiuni preferențiale [member] Practică comună: IAS 1.79 a

documentation Acest membru reprezintă instrumentele de capitaluri proprii care sunt 
de rang superior, din anumite puncte de vedere, acțiunilor ordinare, dar 
sunt subordonate instrumentelor de datorie în ceea ce privește creanța. 
[Referințe: acțiuni ordinare [member]]

ifrs-full PremiumsWrittenNetO 
fReinsurance

X duration, credit label Prime subscrise, fără reasigurare Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.85

documentation Cuantumul primelor subscrise, după deducerea sumelor reasigurate cu 
părți terțe.
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ifrs-full PrepaymentRiskMember member label Risc de plată anticipată [member] Exemplu: IFRS 7.40 a, exemplu: IFRS 7. 
IG32

documentation Acest membru reprezintă tipul de risc ca una dintre părțile implicate 
într-un activ financiar să suporte o pierdere financiară pentru că cealaltă 
parte plătește mai devreme sau mai târziu decât s-a prevăzut. [Referințe: 
instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full Prepayments X instant, debit label Plăți în avans Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Creanțele care reprezintă sume plătite pentru bunuri și servicii înainte ca 
acestea să fie livrate.

ifrs-full PrepaymentsAndAccrue 
dIncomeIncludingContrac 
tAssets

X instant, debit label Plăți în avans și venituri angajate, inclusiv activele din contracte Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plăților în avans și al veniturilor angajate curente, inclusiv 
activele din contracte [Referințe: plăți în avans; venituri angajate, inclusiv 
activele din contracte]

totalLabel Total plăți în avans și venituri angajate, inclusiv activele din contracte

ifrs-full PrepaymentsAndAccrue 
dIncomeIncludingContrac 
tAssetsAbstract

label Plăți în avans și venituri angajate, inclusiv activele din contracte 
[abstract]

ifrs-full PrepaymentsAndAccrue 
dIncomeOtherThanCon 
tractAssets

X instant, debit label Plăți în avans și venituri angajate, altele decât activele din contracte Practică comună: IAS 1.55, practică 
comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plăților în avans și al veniturilor angajate curente, altele decât 
activele din contracte [Referințe: plăți în avans; venituri angajate, altele 
decât activele din contracte]

totalLabel Total plăți în avans și venituri angajate, altele decât activele din contracte

ifrs-full PrepaymentsAndAccrue 
dIncomeOtherThanCon 
tractAssetsAbstract

label Plăți în avans și venituri angajate, altele decât activele din contracte 
[abstract]
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ifrs-full PresentationOfLeasesFor 
LesseeAbstract

label Prezentarea contractelor de leasing pentru locatar [abstract]

ifrs-full PresentationOfOverlayAp 
proachAbstract

label Prezentarea abordării stratificate [abstract]

ifrs-full PresentValueOfDefinedBe 
nefitObligationMember

member label Valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat 
[member]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
a (ii)

documentation Acest membru reprezintă valoarea actualizată a unei obligații privind 
beneficiul determinat. Valoarea actualizată a unei obligații privind 
beneficiul determinat este valoarea actualizată, fără scăderea valorii 
oricăror active ale planului, a plăților viitoare necesare pentru 
decontarea obligației care rezultă din serviciul prestat de angajat în 
perioada curentă și în perioadele anterioare.

ifrs-full PreviousGAAPMember member label GAAP anterioare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 1.24, 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.29, 
practică comună: IFRS 1.30

documentation Acest membru reprezintă baza de contabilitate pe care entitatea a 
folosit-o imediat înaintea adoptării IFRS-urilor. [Referințe: IFRS 
[member]]

ifrs-full PreviouslyStatedMember member label Prezentate anterior [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 8.28 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.29 
c (i), prezentarea informațiilor: IAS 
8.49 b (i)

documentation Acest membru reprezintă informațiile prezentate anterior în situațiile 
financiare (și anume înainte de aplicarea retroactivă sau de retratarea 
retroactivă).

ifrs-full PriceIndexMovements X.XX duration label Variații ale indicelui prețurilor Prezentarea informațiilor: IAS 29.39 c

documentation Variațiile nivelului indicelui general al prețurilor utilizat pentru 
retratarea informațiilor din situațiile financiare ale unei entități a cărei 
monedă funcțională este moneda unei economii hiperinflaționiste.
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ifrs-full PricesSpecifiedInForwar 
dAgreementsToPurchaseFi 
nancialAssetsForCash

X instant, credit label Prețuri specificate în contracte forward pentru cumpărarea activelor 
financiare în schimbul numerarului

Exemplu: IFRS 7.B11D b

documentation Prețurile specificate în contracte forward pentru cumpărarea activelor 
financiare în schimbul numerarului.

ifrs-full PrincipalPlaceOfBusiness text label Locul principal de desfășurare a activității Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 a

documentation Locul în care o entitate își desfășoară în principal operațiunile.

ifrs-full PrincipalPlaceOfBusines 
sOfAssociate

text label Locul principal de desfășurare a activității unei entități asociate Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (ii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (iii)

documentation Locul principal de desfășurare a activității unei entități asociate. 
[Referințe: locul principal de desfășurare a activității; entități asociate 
[member]]

ifrs-full PrincipalPlaceOfBusines 
sOfEntityWhoseConsolida 
tedFinancialStatementsHa 
veBeenProducedForPubli 
cUse

text label Locul principal de desfășurare a activității entității ale cărei situații 
financiare consolidate au fost întocmite pentru uz public

Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 a

documentation Locul principal de desfășurare a activității societății-mamă finale sau 
intermediare a entității ale cărei situații financiare consolidate conforme 
cu IFRS-urile au fost întocmite pentru uz public. [Referințe: consolidat 
[member]; IFRS [member]]

ifrs-full PrincipalPlaceOfBusines 
sOfJointOperation

text label Locul principal de desfășurare a activității unei activități comune Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 a 
(iii)

documentation Locul principal de desfășurare a activității unei activități comune. 
[Referințe: activități comune [member]; locul principal de desfășurare a 
activității]

ifrs-full PrincipalPlaceOfBusines 
sOfJointVenture

text label Locul principal de desfășurare a activității unei asocieri în participație Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (ii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (iii)

documentation Locul principal de desfășurare a activității unei asocieri în participație. 
[Referințe: locul principal de desfășurare a activității; asocieri în 
participație [member]]

ifrs-full PrincipalPlaceOfBusines 
sOfSubsidiary

text label Locul principal de desfășurare a activității unei filiale Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(ii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (ii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.12 b, prezentarea 
informațiilor: IFRS 12.19B b

documentation Locul principal de desfășurare a activității unei filiale. [Referințe: locul 
principal de desfășurare a activității; filiale [member]]
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ifrs-full ProbabilityOfDefaultAxis axis label Probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor [axis] Exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: IFRS 
7.IG20C

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ProbabilityOfDefaultMea 
surementInputMember

member label Probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor, dată de intrare pentru 
evaluare [member]

Exemplu: IFRS 13.93 d, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor 
utilizată ca dată de intrare pentru evaluare.

ifrs-full ProbabilityOfDefaultMem 
ber

member label Probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor [member] Exemplu: IFRS 7.35M, exemplu: IFRS 
7.IG20C

documentation Acest membru reprezintă toate probabilitățile de neîndeplinire a 
obligațiilor.

ifrs-full ProceedsFromBorrowing 
sClassifiedAsFinancingAc 
tivities

X duration, debit label Încasări din împrumuturi, clasificate drept activități de finanțare Exemplu: IAS 7.17 c

documentation Intrările de numerar din împrumuturile obținute. [Referințe: 
împrumuturi]

terseLabel Încasări din împrumuturi

ifrs-full ProceedsFromChangesI 
nOwnershipInterestsInSub 
sidiaries

X duration, debit label Încasări care decurg din modificări ale participațiilor în capitalurile 
proprii deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului

Prezentarea informațiilor: IAS 7.42A, 
prezentarea informațiilor: IAS 7.42B

documentation Intrările de numerar din modificările participațiilor în capitalurile 
proprii deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului. 
[Referințe: filiale [member]]

ifrs-full ProceedsFromContribu 
tionsOfNoncontrollingIn 
terests

X duration, debit label Încasări din contribuțiile intereselor care nu controlează Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din încasările din contribuțiile intereselor care nu 
controlează. [Referințe: interese care nu controlează]
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ifrs-full ProceedsFromCurrentBor 
rowings

X duration, debit label Încasări din împrumuturile curente Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din împrumuturile curente obținute. [Referințe: 
împrumuturi curente]

ifrs-full ProceedsFromDisposalO 
fExplorationAndEvaluatio 
nAssets

X duration, debit label Încasări din cedarea activelor de explorare și de evaluare Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din cedarea activelor de explorare și de evaluare. 
[Referințe: active de explorare și evaluare [member]]

ifrs-full ProceedsFromDisposalOf 
MiningAssets

X duration, debit label Încasări din cedarea activelor miniere Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din cedarea activelor miniere. [Referințe: active 
miniere]

ifrs-full ProceedsFromDisposalOf 
NoncurrentAssetsOrDispo 
salGroupsClassifiedA 
sHeldForSaleAndDisconti 
nuedOperations

X duration, debit label Încasări din cedarea activelor imobilizate sau a grupurilor destinate 
cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării și activități 
întrerupte

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din cedarea activelor imobilizate sau a grupurilor 
destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării și activități 
întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; grupuri destinate 
cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]; active 
imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în 
vederea vânzării]

ifrs-full ProceedsFromDisposalO 
fOilAndGasAssets

X duration, debit label Încasări din cedarea activelor petroliere și gaziere Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din cedarea activelor petroliere și gaziere. 
[Referințe: active petroliere și gaziere]

ifrs-full ProceedsFromDisposalOr 
MaturityOfAvailableforsa 
leFinancialAssets

X duration, debit label Încasări din cedarea sau scadența activelor financiare disponibile pentru 
vânzare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din cedarea sau scadența activelor financiare 
disponibile pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile 
pentru vânzare]
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ifrs-full ProceedsFromDisposalsOf 
PropertyPlantAndEquip 
mentIntangibleAssetsO 
therThanGoodwillInvest 
mentPropertyAndOther 
NoncurrentAssets

X duration, debit label Încasări din cedări de imobilizări corporale, imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial, investiții imobiliare și alte active 
imobilizate

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din cedările de imobilizări corporale, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial, investiții imobiliare și alte 
active imobilizate. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial; investiții imobiliare; alte active imobilizate; imobilizări 
corporale]

ifrs-full ProceedsFromExerciseO 
fOptions

X duration, debit label Încasări din exercitarea opțiunilor Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din exercitarea opțiunilor.

ifrs-full ProceedsFromExerciseOf 
Warrants

X duration, debit label Încasări din exercitarea warrantelor Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din exercitarea warrantelor de cumpărare de acțiuni.

ifrs-full ProceedsFromGovern 
mentGrantsClassifiedAsFi 
nancingActivities

X duration, debit label Încasări din subvenții guvernamentale, clasificate drept activități de 
finanțare

Practică comună: IAS 20.28

documentation Intrările de numerar provenite din subvenții guvernamentale, clasificate 
drept activități de finanțare. [Referințe: guvern [member]; subvenții 
guvernamentale]

terseLabel Încasări din subvenții guvernamentale

ifrs-full ProceedsFromGovern 
mentGrantsClassifiedAsIn 
vestingActivities

X duration, debit label Încasări din subvenții guvernamentale, clasificate drept activități de 
investiție

Practică comună: IAS 20.28

documentation Intrările de numerar provenite din subvenții guvernamentale, clasificate 
drept activități de investiție. [Referințe: guvern [member]; subvenții 
guvernamentale]

terseLabel Încasări din subvenții guvernamentale
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ifrs-full ProceedsFromIssueOf 
BondsNotesAndDeben 
tures

X duration, debit label Încasări din emiterea de obligațiuni, efecte comerciale și titluri de creanță 
negarantate

Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din emiterea de obligațiuni, efecte comerciale și 
titluri de creanță negarantate.

ifrs-full ProceedsFromIssueOfOrdi 
naryShares

X duration, debit label Încasări din emiterea de acțiuni ordinare Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din emiterea de acțiuni ordinare. [Referințe: acțiuni 
ordinare [member]]

ifrs-full ProceedsFromIssueOfPre 
ferenceShares

X duration, debit label Încasări din emiterea de acțiuni preferențiale Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din emiterea de acțiuni preferențiale. [Referințe: 
acțiuni preferențiale [member]]

ifrs-full ProceedsFromIssueOfSu 
bordinatedLiabilities

X duration, debit label Încasări din emiterea de datorii subordonate Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din emiterea de datorii subordonate. [Referințe: 
datorii subordonate]

ifrs-full ProceedsFromIssuingO 
therEquityInstruments

X duration, debit label Încasări din emiterea de alte instrumente de capitaluri proprii Exemplu: IAS 7.17 a

documentation Intrările de numerar din emiterea de instrumente de capitaluri proprii pe 
care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full ProceedsFromIssuing 
Shares

X duration, debit label Încasări din emiterea de acțiuni Exemplu: IAS 7.17 a

documentation Intrările de numerar din emiterea de acțiuni.

ifrs-full ProceedsFromNoncurrent 
Borrowings

X duration, debit label Încasări din împrumuturile pe termen lung Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din împrumuturile pe termen lung obținute. 
[Referințe: împrumuturi]
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ifrs-full ProceedsFromOtherLong 
termAssetsClassifiedAsIn 
vestingActivities

X duration, debit label Încasări din vânzările altor active pe termen lung, clasificate drept 
activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 b

documentation Intrările de numerar din vânzările de active pe termen lung pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă, clasificate 
drept activități de investiție. [Referințe: active]

terseLabel Încasări din vânzările altor active pe termen lung

ifrs-full ProceedsFromSaleOrIs 
sueOfTreasuryShares

X duration, debit label Încasări din vânzarea sau emiterea de acțiuni de trezorerie Practică comună: IAS 7.17

documentation Intrările de numerar din vânzarea sau emiterea de acțiuni de trezorerie. 
[Referințe: vânzare sau emitere de acțiuni de trezorerie; acțiuni de 
trezorerie]

ifrs-full ProceedsFromSalesOfBio 
logicalAssets

X duration, debit label Încasări din vânzările de active biologice Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din vânzările de active biologice. [Referințe: active 
biologice]

ifrs-full ProceedsFromSalesOfIn 
tangibleAssetsClassifiedA 
sInvestingActivities

X duration, debit label Încasări din vânzările de imobilizări necorporale, clasificate drept 
activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 b

documentation Intrările de numerar din vânzările de imobilizări necorporale, clasificate 
drept activități de investiție. [Referințe: imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial]

terseLabel Încasări din vânzările de imobilizări necorporale

ifrs-full ProceedsFromSalesOfInter 
estsInAssociates

X duration, debit label Încasări din vânzările de interese în entitățile asociate Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din vânzările de interese în entitățile asociate. 
[Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full ProceedsFromSalesOfIn 
vestmentProperty

X duration, debit label Încasări din vânzările de investiții imobiliare Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din vânzările de investiții imobiliare. [Referințe: 
investiții imobiliare]
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ifrs-full ProceedsFromSalesOfIn 
vestmentsAccountedForU 
singEquityMethod

X duration, debit label Încasări din vânzările de investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din vânzările de investiții contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență]

ifrs-full ProceedsFromSalesOfIn 
vestmentsOtherThanIn 
vestmentsAccountedForU 
singEquityMethod

X duration, debit label Încasări din vânzările de investiții, altele decât investițiile contabilizate 
prin metoda punerii în echivalență

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din vânzările de investiții, altele decât investițiile 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: investiții 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență; alte investiții decât 
investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență]

ifrs-full ProceedsFromSalesOfPro 
pertyPlantAndEquipment 
ClassifiedAsInvestingActiv 
ities

X duration, debit label Încasări din vânzările de imobilizări corporale, clasificate drept activități 
de investiție

Exemplu: IAS 7.16 b

documentation Intrările de numerar din vânzările de imobilizări corporale, clasificate 
drept activități de investiție. [Referințe: imobilizări corporale]

terseLabel Încasări din vânzările de imobilizări corporale

ifrs-full ProceedsFromSalesOrMa 
turityOfFinancialInstru 
mentsClassifiedAsInvestin 
gActivities

X duration, debit label Încasări din vânzările sau scadența instrumentelor financiare, clasificate 
drept activități de investiție

Practică comună: IAS 7.16

documentation Intrările de numerar din vânzările sau scadența instrumentelor 
financiare, clasificate drept activități de investiție. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/1044 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ProceedsFromTransferAc 
tivity

X duration, debit label Încasări din activitatea de transfer în perioada în care a avut loc cea mai 
mare activitate de transfer

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42G 
c (iii)

documentation Cuantumul încasărilor din transferul activelor financiare în partea 
perioadei de raportare în care a avut loc cea mai mare activitate de 
transfer atunci când cuantumul total al încasărilor din activitatea de 
transfer (care îndeplinește condițiile pentru derecunoaștere) nu este 
distribuit uniform de-a lungul perioadei de raportare. [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full ProceedsIncludedInProfi 
tOrLossInAccordance 
WithParagraph20AO 
fIAS16ThatRelateToItem 
sProducedThatAreNotOut 
putOfEntitysOrdinaryAc 
tivities

X duration, credit label Încasările incluse în profit sau pierdere în conformitate cu punctul 20A 
din IAS 16 care se referă la elemente produse care nu reprezintă un 
produs generat de activitățile curente ale entității

Prezentarea informațiilor: IAS 16.74A 
b

documentation Cuantumul veniturilor incluse în profit sau pierdere în conformitate cu 
punctul 20A din IAS 16 care se referă la elemente produse care nu 
reprezintă un produs generat de activitățile curente ale entității și care 
sunt produse în timpul aducerii unui element de imobilizări corporale în 
locul și în starea necesare pentru a fi exploatate în maniera dorită de 
conducere.

ifrs-full ProductionSupplies X instant, debit label Materii prime curente Exemplu: IAS 1.78 c, practică comună: 
IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea materiilor 
prime ce urmează a fi folosite în procesul de producție. [Referințe: 
stocuri]

ifrs-full ProductsAndServicesAxis axis label Produse și servicii [axis] Exemplu: IFRS 15.B89 a, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.32

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ProductsAndServicesMem 
ber

member [default] label Produse și servicii [member] Exemplu: IFRS 15.B89 a, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.32

documentation Acest membru reprezintă produsele și serviciile entității. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Produse și servicii” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ProfessionalFeesExpense X duration, debit label Cheltuieli cu onorariile profesionale Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit pentru serviciile profesionale.

ifrs-full ProfitLoss X duration, credit label Profit (pierdere) Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 
1.81A a, prezentarea informațiilor: IAS 
7.18 b, prezentarea informațiilor: IFRS 
1.24 b, exemplu: IFRS 12.B10 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.32 a 
(ii), exemplu: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.113 b, exemplu: 
intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 
9 IFRS 4.39L e, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.23, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.28 b

documentation Totalul veniturilor minus cheltuielile din activitățile continue și din 
activitățile întrerupte, mai puțin componentele altor elemente ale 
rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Profit (pierdere)

ifrs-full ProfitLossAbstract label Profit (pierdere) [abstract]

ifrs-full ProfitLossAttributable 
ToAbstract

label Profit (pierdere), care poate fi atribuit(ă) [abstract]

ifrs-full ProfitLossAttributableTo 
NoncontrollingInterests

X duration, credit label Profit (pierdere), care poate fi atribuit(ă) intereselor care nu controlează Prezentarea informațiilor: IAS 1.81B a 
(i), prezentarea informațiilor: IFRS 
12.12 e

documentation Profitul (pierderea) din activitățile continue și din activitățile întrerupte 
care poate fi atribuit(ă) intereselor care nu controlează. [Referințe: profit 
(pierdere); interese care nu controlează]
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ifrs-full ProfitLossAttributable 
ToOrdinaryEquityHolder 
sOfParentEntity

X duration, credit label Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății- 
mamă, utilizat(ă) la calcularea rezultatului pe acțiune de bază

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation Profitul (pierderea) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai 
societății-mamă. [Referințe: profit (pierdere)]

totalLabel Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății- 
mamă, utilizat(ă) la calcularea rezultatului pe acțiune de bază

ifrs-full ProfitLossAttributable 
ToOrdinaryEquityHolder 
sOfParentEntityAbstract

label Profit (pierdere), care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai 
societății-mamă [abstract]

ifrs-full ProfitLossAttributable 
ToOrdinaryEquityHolder 
sOfParentEntityIncluding 
DilutiveEffects

X duration, credit label Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății- 
mamă, utilizat(ă) la calcularea rezultatului pe acțiune diluat

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation Profitul (pierderea) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai 
societății-mamă, ajustat(ă) pentru efectele tuturor acțiunilor ordinare 
potențial diluante. [Referințe: profit (pierdere)]

totalLabel Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății- 
mamă, utilizat(ă) la calcularea rezultatului pe acțiune diluat

ifrs-full ProfitLossAttributable 
ToOwnersOfParent

X duration, credit label Profit (pierdere), care poate fi atribuit(ă) proprietarilor societății-mamă Prezentarea informațiilor: IAS 1.81B a 
(ii)

documentation Profitul (pierderea) din activitățile continue și din activitățile întrerupte 
care poate fi atribuit(ă) proprietarilor societății-mamă. [Referințe: profit 
(pierdere)]

ifrs-full ProfitLossAttributableTo 
ParticipatingEquityInstru 
mentsOtherThanOrdinary 
SharesAbstract

label Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) instrumentelor de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare [abstract]
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ifrs-full ProfitLossAttributableTo 
ParticipatingEquityInstru 
mentsOtherThanOrdinary 
SharesUsedInCalculating 
BasicEarningsLossPerIn 
strument

X duration label Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) instrumentelor de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare utilizate la calcularea 
rezultatului (pierderii) de bază pe instrument

Practică comună: IAS 33.70 a, practică 
comună: IAS 33.A14

documentation Profitul (pierderea) utilizat(ă) la calcularea rezultatului (pierderii) de bază 
pe instrument care poate fi atribuit(ă) instrumentelor de capitaluri 
proprii care participă la profit cu acțiuni ordinare conform unei formule 
predeterminate. [Referințe: profit (pierdere)]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

totalLabel Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) instrumentelor de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare utilizate la calcularea 
rezultatului (pierderii) de bază pe instrument

negatedLabel Pierdere (profit) care poate fi atribuită (atribuit) instrumentelor de 
capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile ordinare utilizate la 
calcularea rezultatului (pierderii) de bază pe instrument

ifrs-full ProfitLossAttributableTo 
ParticipatingEquityInstru 
mentsOtherThanOrdinary 
SharesUsedInCalculating 
DilutedEarningsLossPerIn 
strument

X duration, credit label Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) instrumentelor de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare utilizate la calcularea 
rezultatului (pierderii) diluat(e) pe instrument

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Profitul (pierderea) utilizat(ă) la calcularea rezultatului (pierderii)  
diluat(e) pe instrument care poate fi atribuit(ă) instrumentelor de 
capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni ordinare conform 
unei formule predeterminate. [Referințe: profit (pierdere)]

totalLabel Profit (pierdere) care poate fi atribuit(ă) instrumentelor de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare utilizate la calcularea 
rezultatului (pierderii) diluat(e) pe instrument
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ifrs-full ProfitLossBeforeTax X duration, credit label Profit (pierdere) înainte de impozitare Exemplu: IAS 1.102, exemplu: IAS 
1.103, prezentarea informațiilor: IFRS 
5.33 b (i), exemplu: IFRS 8.23, 
exemplu: IFRS 8.28 bdocumentation Profitul (pierderea) înainte de cheltuielile cu impozitul sau veniturile din 

impozit. [Referințe: profit (pierdere)]

totalLabel Profit (pierdere) înainte de impozitare

ifrs-full ProfitLossFromContinuin 
gOperations

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile continue Prezentarea informațiilor: IAS 1.81A a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B12 
b (vi), prezentarea informațiilor: IFRS 
8.23, prezentarea informațiilor: IFRS 
8.28 b

documentation Profitul (pierderea) din activitățile continue. [Referințe: activități 
continue [member]; profit (pierdere)]

totalLabel Profit (pierdere) din activitățile continue

ifrs-full ProfitLossFromContinuin 
gOperationsAttributable 
ToNoncontrollingInterests

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile continue care poate fi atribuit(ă) 
intereselor care nu controlează

Exemplu: IFRS 5 -, exemplu: 11, 
exemplu: IFRS 5.33 d

documentation Profitul (pierderea) din activitățile continue care poate fi atribuit(ă) 
intereselor care nu controlează. [Referințe: profit (pierdere) din 
activitățile continue; interese care nu controlează]

ifrs-full ProfitLossFromContinuin 
gOperationsAttributable 
ToOrdinaryEquityHolder 
sOfParentEntity

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile continue care poate fi atribuit(ă) 
acționarilor ordinari ai societății-mamă, utilizat(ă) la calcularea 
rezultatului pe acțiune de bază

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation Profitul (pierderea) din activitățile continue care poate fi atribuit(ă) 
acționarilor ordinari ai societății-mamă. [Referințe: activități continue 
[member]; profit (pierdere) din activitățile continue]

ifrs-full ProfitLossFromContinuin 
gOperationsAttributable 
ToOrdinaryEquityHolder 
sOfParentEntityIncluding 
DilutiveEffects

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile continue care poate fi atribuit(ă) 
acționarilor ordinari ai societății-mamă, utilizat(ă) la calcularea 
rezultatului pe acțiune diluat

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation Profitul (pierderea) din activitățile continue care poate fi atribuit(ă) 
acționarilor ordinari ai societății-mamă, ajustat(ă) pentru efectele tuturor 
acțiunilor ordinare potențial diluante. [Referințe: profit (pierdere) din 
activitățile continue]
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ifrs-full ProfitLossFromContinuin 
gOperationsAttributable 
ToParticipatingEquityIn 
strumentsOtherThanOrdi 
narySharesUsedInCalcula 
tingBasicEarningsLossPer 
Instrument

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile continue care poate fi atribuit(ă) 
instrumentelor de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare utilizate la calcularea rezultatului (pierderii) de bază pe 
instrument

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Profitul (pierderea) din activități continue utilizat(ă) la calcularea 
rezultatului (pierderii) de bază pe instrument care poate fi atribuit(ă) 
instrumentelor de capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni 
ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: profit 
(pierdere) din activitățile continue]

ifrs-full ProfitLossFromContinuin 
gOperationsAttributable 
ToParticipatingEquityIn 
strumentsOtherThanOrdi 
narySharesUsedInCalcula 
tingDilutedEarningsLos 
sPerInstrument

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile continue care poate fi atribuit(ă) 
instrumentelor de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare utilizate la calcularea rezultatului (pierderii) diluat(e) pe 
instrument

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Profitul (pierderea) din activități continue utilizat(ă) la calcularea 
rezultatului (pierderii) diluat(e) pe instrument care poate fi atribuit(ă) 
instrumentelor de capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni 
ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: profit 
(pierdere) din activitățile continue]

ifrs-full ProfitLossFromDisconti 
nuedOperations

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile întrerupte Prezentarea informațiilor: IAS 1.82 ea, 
prezentarea informațiilor: IAS 1.98 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B12 
b (vii), prezentarea informațiilor: IFRS 
5.33 a

documentation Profitul (pierderea) din activitățile întrerupte. [Referințe: activități 
întrerupte [member]; profit (pierdere)]

ifrs-full ProfitLossFromDisconti 
nuedOperationsAttributa 
bleToNoncontrollingInter 
ests

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile întrerupte care poate fi atribuit(ă) 
intereselor care nu controlează

Exemplu: IFRS 5 -, exemplu: 11, 
exemplu: IFRS 5.33 d

documentation Profitul (pierderea) din activitățile întrerupte care poate fi atribuit(ă) 
intereselor care nu controlează. [Referințe: profit (pierdere) din 
activitățile întrerupte; interese care nu controlează]
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ifrs-full ProfitLossFromDisconti 
nuedOperationsAttributa 
bleToOrdinaryEquityHol 
dersOfParentEntity

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile întrerupte care poate fi atribuit(ă) 
acționarilor ordinari ai societății-mamă, utilizat(ă) la calcularea 
rezultatului pe acțiune de bază

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation Profitul (pierderea) din activitățile întrerupte care poate fi atribuit(ă) 
acționarilor ordinari ai societății-mamă. [Referințe: profit (pierdere) din 
activitățile întrerupte]

ifrs-full ProfitLossFromDisconti 
nuedOperationsAttributa 
bleToOrdinaryEquityHol 
dersOfParentEntityInclu 
dingDilutiveEffects

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile întrerupte care poate fi atribuit(ă) 
acționarilor ordinari ai societății-mamă, utilizat(ă) la calcularea 
rezultatului pe acțiune diluat

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation Profitul (pierderea) din activitățile întrerupte care poate fi atribuit(ă) 
acționarilor ordinari ai societății-mamă, ajustat(ă) pentru efectele tuturor 
acțiunilor ordinare potențial diluante. [Referințe: profit (pierdere) din 
activitățile întrerupte]

ifrs-full ProfitLossFromDisconti 
nuedOperationsAttributa 
bleToParticipatingEquityIn 
strumentsOtherThanOrdi 
narySharesUsedInCalcula 
tingBasicEarningsLossPer 
Instrument

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile întrerupte care poate fi atribuit(ă) 
instrumentelor de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare utilizate la calcularea rezultatului (pierderii) de bază pe 
instrument

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Profitul (pierderea) din activități întrerupte utilizat(ă) la calcularea 
rezultatului (pierderii) de bază pe instrument care poate fi atribuit(ă) 
instrumentelor de capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni 
ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: profit 
(pierdere) din activitățile întrerupte]

ifrs-full ProfitLossFromDisconti 
nuedOperationsAttributa 
bleToParticipatingEquityIn 
strumentsOtherThanOrdi 
narySharesUsedInCalcula 
tingDilutedEarningsLos 
sPerInstrument

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile întrerupte care poate fi atribuit(ă) 
instrumentelor de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile 
ordinare utilizate la calcularea rezultatului (pierderii) diluat(e) pe 
instrument

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Profitul (pierderea) din activități întrerupte utilizat(ă) la calcularea 
rezultatului (pierderii) diluat(e) pe instrument care poate fi atribuit(ă) 
instrumentelor de capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni 
ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: profit 
(pierdere) din activitățile întrerupte]
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ifrs-full ProfitLossFromOperatin 
gActivities

X duration, credit label Profit (pierdere) din activitățile de exploatare Practică comună: IAS 1.85, exemplu: 
IAS 32.IE33

documentation Profitul (pierderea) din activitățile de exploatare ale entității. [Referințe: 
profit (pierdere)]

totalLabel Profit (pierdere) din activitățile de exploatare

ifrs-full ProfitLossIncludingNetMo 
vementInRegulatoryDefer 
ralAccountBalancesRela 
tedToProfitOrLossAndNet 
MovementInRelatedDefer 
redTax

X duration, credit label Profit (pierdere), incluzând variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere 
și variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.23

documentation Profitul (pierderea) care include variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere 
și cuantumul variației nete a impozitelor amânate aferente. [Referințe: 
variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legată de profit sau pierdere; variația netă a impozitului 
amânat rezultată din soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate legată de profit sau pierdere; profit (pierdere)]

ifrs-full ProfitLossIncludingNetMo 
vementInRegulatoryDefer 
ralAccountBalancesRela 
tedToProfitOrLossAndNet 
MovementInRelatedDefer 
redTaxAttributableToNon 
controllingInterests

X duration, credit label Profit (pierdere), incluzând variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere 
și variația netă a impozitelor amânate aferente, care poate fi atribuit(ă) 
intereselor care nu controlează

Exemplu: IFRS 14.23, exemplu: IFRS 
14.IE1

documentation Profitul (pierderea), care poate fi atribuit(ă) intereselor care nu 
controlează, care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și 
cuantumul variației nete a impozitelor amânate aferente. [Referințe: 
profit (pierdere), incluzând variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere 
și variația netă a impozitelor amânate aferente; interese care nu 
controlează]
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ifrs-full ProfitLossIncludingNetMo 
vementInRegulatoryDefer 
ralAccountBalancesRela 
tedToProfitOrLossAndNet 
MovementInRelatedDefer 
redTaxAttributableToOw 
nersOfParent

X duration, credit label Profit (pierdere), incluzând variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere 
și variația netă a impozitelor amânate aferente, care poate fi atribuit(ă) 
proprietarilor societății-mamă

Exemplu: IFRS 14.23, exemplu: IFRS 
14.IE1

documentation Profitul (pierderea), care poate fi atribuit(ă) proprietarilor societății- 
mamă, care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și 
cuantumul variației nete a impozitelor amânate aferente. [Referințe: 
profit (pierdere), incluzând variația netă a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere 
și variația netă a impozitelor amânate aferente]

ifrs-full ProfitLossOfAcquiree X duration, credit label Profit (pierdere) a(l) entității dobândite de la data achiziției Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
q (i)

documentation Profitul (pierderea) entității dobândite, de la data achiziției, inclus(ă) în 
situația consolidată a rezultatului global. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full ProfitLossOfCombinedEn 
tity

X duration, credit label Profit (pierdere) a(l) entității rezultate în urma combinării ca și cum 
combinarea ar fi avut loc la începutul perioadei

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
q (ii)

documentation Profitul (pierderea) entității rezultate în urma combinării ca și cum data 
achiziției pentru toate combinările de întreprinderi realizate pe parcursul 
perioadei contabile ar fi fost la începutul perioadei anuale de raportare. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]; profit (pierdere)]

ifrs-full ProfitLossRecognisedO 
nExchangingConstruction 
ServicesForFinancialAs 
set2011

X duration, credit label Profit (pierdere) recunoscut(ă), aferent(ă) schimbului de servicii de 
construcții contra unui activ financiar

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6A

documentation Profitul (pierderea) recunoscut(ă), aferent(ă) schimbului de servicii de 
construcții contra unui activ financiar în acordurile de concesiune a 
serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]; 
profit (pierdere)]
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ifrs-full ProfitLossRecognisedO 
nExchangingConstruction 
ServicesForIntangibleAs 
set2011

X duration, credit label Profit (pierdere) recunoscut(ă), aferent(ă) schimbului de servicii de 
construcții contra unei imobilizări necorporale

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6A

documentation Profitul (pierderea) recunoscut(ă), aferent(ă) schimbului de servicii de 
construcții contra unei imobilizări necorporale în acordurile de 
concesiune a serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor 
[member]; profit (pierdere)]

ifrs-full ProfitsLossesOnDisposalO 
fInvestmentsAndChange 
sInValueOfInvestments

X duration, credit label Profit (pierdere) asociat(ă) cedării plasamentelor și modificării valorii 
plasamentelor

Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b 
(ix)

documentation Profitul (pierderea) asociat(ă) cedării plasamentelor și modificării valorii 
plasamentelor. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full ProgrammingAssets X instant, debit label Active de programare informatică Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul activelor legate de programarea informatică. [Referințe: 
active]

ifrs-full PropertyAmountContribu 
tedToFairValueOfPlanAs 
sets

X instant, debit label Bunuri imobile, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 d

documentation Cuantumul cu care bunurile imobile contribuie la valoarea justă a 
activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, 
la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full PropertyDevelopmentAnd 
ProjectManagementEx 
pense

X duration, debit label Cheltuieli cu amenajările imobiliare și gestionarea proiectelor Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor rezultate din amenajările imobiliare și din 
gestionarea proiectelor.

ifrs-full PropertyDevelopmentAnd 
ProjectManagementIn 
come

X duration, credit label Venituri din amenajările imobiliare și gestionarea proiectelor Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor rezultate din amenajările imobiliare și din 
gestionarea proiectelor.
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ifrs-full PropertyIntendedForSaleI 
nOrdinaryCourseOfBusi 
ness

X instant, debit label Proprietăți imobiliare deținute pentru a fi vândute în cursul activității 
uzuale

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul aferent proprietăților deținute pentru a fi vândute în cursul 
activității uzuale a entității. O proprietate este un teren sau o clădire - sau 
o parte a unei clădiri - sau ambele.

ifrs-full PropertyManagementEx 
pense

X duration, debit label Cheltuieli cu administrarea proprietății Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor legate de administrarea proprietății. O 
proprietate este un teren sau o clădire - sau o parte a unei clădiri - sau 
ambele.

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
ment

X instant, debit label Imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care: (a) sunt deținute în vederea 
utilizării pentru producerea sau prestarea de bunuri sau servicii, pentru a 
fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative și (b) 
se preconizează a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

totalLabel Total imobilizări corporale

periodStartLabel Imobilizări corporale la începutul perioadei

periodEndLabel Imobilizări corporale la finalul perioadei

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentAbstract

label Imobilizări corporale [abstract]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentByOperatingLeaseSta 
tusAxis

axis label Imobilizări corporale în funcție de statutul de leasing operațional [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 16.95

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentByOperatingLeaseSta 
tusMember

member [default] label Imobilizări corporale în funcție de statutul de leasing operațional 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.95

documentation Acest membru reprezintă toate imobilizările corporale atunci când sunt 
defalcate în funcție de statutul de leasing operațional de un locator. 
Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Imobilizări 
corporale în funcție de statutul de leasing operațional” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentCarryingAmountAt 
CostOfRevaluedAssets

X instant, debit label Imobilizări corporale, active reevaluate, la cost Prezentarea informațiilor: IAS 16.77 e

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care ar fi fost recunoscut dacă 
activele reevaluate ar fi fost înregistrate conform modelului bazat pe 
cost. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentCarryingAmountO 
fAssetsRetiredFromActi 
veUse

X instant, debit label Imobilizări corporale, active scoase din uz și neclasificate ca fiind 
deținute în vederea vânzării

Exemplu: IAS 16.79 c

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale scoase din uz și neclasificate ca fiind 
deținute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5. [Referințe: 
imobilizări corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentCarryingAmountO 
fRevaluedAssets

X instant, debit label Imobilizări corporale, active reevaluate Prezentarea informațiilor: IAS 16.77

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale exprimate la valoarea reevaluată. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentExpendituresRecogni 
sedForConstructions

X instant, debit label Imobilizări corporale, cheltuieli recunoscute în cursul construcției lor Prezentarea informațiilor: IAS 16.74 b

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute în valoarea contabilă a unui 
element de imobilizări corporale în cursul construcției sale. [Referințe: 
valoare contabilă [member]; imobilizări corporale]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/1056 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentFairValueUsedAsDee 
medCost

X instant, debit label Valoarea justă a imobilizărilor corporale utilizată drept cost presupus Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale a căror valoare justă a fost utilizată 
drept cost presupus în situația poziției financiare IFRS de deschidere. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentGrossCarryingA 
mountFullyDepreciated

X instant, debit label Imobilizări corporale, valoarea contabilă brută a activelor amortizate 
integral care sunt încă în folosință

Exemplu: IAS 16.79 b

documentation Valoarea contabilă brută a activelor amortizate integral care sunt încă în 
folosință. [Referințe: valoarea contabilă brută [member]; imobilizări 
corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentMember

member label Imobilizări corporale [member] Prezentarea informațiilor: IAS 16.73, 
exemplu: IAS 36.127, exemplu: IFRS 
16.53

documentation Acest membru reprezintă imobilizările corporale. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Clase de imobilizări corporale” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: imobilizări 
corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentNotSubjectToOpera 
tingLeasesMember

member label Imobilizări corporale care nu fac obiectul unor contracte de leasing 
operațional [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.95

documentation Acest membru reprezintă imobilizările corporale care nu fac obiectul 
unor contracte de leasing operațional. Leasingul operațional este 
operațiunea de leasing care nu transferă în mare măsură toate riscurile și 
beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra unui activ suport. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentPledgedAsSecurity

X instant, debit label Imobilizări corporale, acordate drept garanție Prezentarea informațiilor: IAS 16.74 a

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale acordate drept garanție pentru 
datorii. [Referințe: imobilizări corporale]
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ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentProceedsBeforeInten 
dedUseMember

member label Imobilizări corporale - încasări înainte de utilizarea preconizată 
[member]

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2024 IAS 16.81N

documentation Acest membru reprezintă imobilizările corporale - încasări înainte de 
utilizarea preconizată (amendamente la IAS 16), emise în mai 2020.

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentRecognisedAsOfAc 
quisitionDate

X instant, debit label Imobilizări corporale recunoscute la data achiziției Exemplu: IFRS 3.B64 i, exemplu: IFRS 
3.IE72

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru imobilizările corporale 
dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: imobilizări 
corporale; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentRestrictionsOnTitle

X instant, debit label Imobilizări corporale, restricții asupra titlului de proprietate Prezentarea informațiilor: IAS 16.74 a

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care fac obiectul unor restricții 
asupra titlului de proprietate. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentRevaluationAbstract

label Imobilizări corporale, reevaluare [abstract]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentRevaluationSurplus

X instant, credit label Imobilizări corporale, surplus din reevaluare Prezentarea informațiilor: IAS 16.77 f

documentation Cuantumul surplusului din reevaluare aferent imobilizărilor corporale. 
[Referințe: imobilizări corporale; surplus din reevaluare]

ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentSubjectToOperatin 
gLeasesMember

member label Imobilizări corporale care fac obiectul unor contracte de leasing 
operațional [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.95

documentation Acest membru reprezintă imobilizările corporale care fac obiectul unor 
contracte de leasing operațional. Leasingul operațional este operațiunea 
de leasing care nu transferă în mare măsură toate riscurile și beneficiile 
aferente dreptului de proprietate asupra unui activ suport. [Referințe: 
imobilizări corporale]
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ifrs-full PropertyPlantAndEquip 
mentTemporarilyIdle

X instant, debit label Imobilizări corporale, scoase temporar din folosință Exemplu: IAS 16.79 a

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale scoase temporar din folosință. 
[Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full PropertyServiceChargeEx 
pense

(X) duration, debit label Cheltuieli cu taxele de întreținere a unei proprietăți imobiliare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care rezultă din taxele legate de întreținerea unei 
proprietăți imobiliare.

negatedLabel Cheltuieli cu taxele de întreținere a unei proprietăți imobiliare

ifrs-full PropertyServiceChargeIn 
come

X duration, credit label Venituri din taxele de întreținere a unei proprietăți imobiliare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor care rezultă din taxele legate de întreținerea unei 
proprietăți imobiliare.

ifrs-full PropertyServiceChargeIn 
comeExpense

X duration, credit label Venituri din (cheltuieli cu) taxele de întreținere a unei proprietăți 
imobiliare

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor sau al cheltuielilor care rezultă din taxele de 
întreținere a unei proprietăți imobiliare. [Referințe: cheltuieli cu taxele de 
întreținere a unei proprietăți imobiliare; venituri din taxele de întreținere 
a unei proprietăți imobiliare]

netLabel Venituri nete din (cheltuieli nete cu) taxele de întreținere a unei 
proprietăți imobiliare

ifrs-full PropertyServiceChargeIn 
comeExpenseAbstract

label Venituri din (cheltuieli cu) taxele de întreținere a unei proprietăți 
imobiliare [abstract]

ifrs-full PropertyTaxExpense X duration, debit label Cheltuieli cu impozitul pe proprietate Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor cu impozitele percepute pentru proprietăți. O 
proprietate este un teren sau o clădire - sau o parte a unei clădiri - sau 
ambele.
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ifrs-full ProportionOfOwnershi 
pInterestInAssociate

X.XX duration label Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei entități asociate Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(iii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (iii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (iv)documentation Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei entități asociate 

care poate fi atribuit entității. [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full ProportionOfOwnershi 
pInterestInJointOperation

X.XX duration label Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei activități comune Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 a 
(iv)

documentation Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei activități comune 
care poate fi atribuit entității. [Referințe: activități comune [member]]

ifrs-full ProportionOfOwnershi 
pInterestInJointVenture

X.XX duration label Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei asocieri în 
participație

Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(iii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (iii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (iv)

documentation Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei asocieri în 
participație care poate fi atribuit entității. [Referințe: asocieri în 
participație [member]]

ifrs-full ProportionOfOwnershi 
pInterestInSubsidiary

X.XX duration label Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei filiale Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(iii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (iii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.19B cdocumentation Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei filiale care poate fi 

atribuit entității. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full ProportionOfOwnershi 
pInterestsHeldByNoncon 
trollingInterests

X.XX duration label Procentul de participații în capitalurile proprii deținut de interesele care 
nu controlează

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.12 c

documentation Procentul de participații în capitalurile proprii ale unei filiale deținut de 
interesele care nu controlează. [Referințe: filiale [member]; interese care 
nu controlează]

ifrs-full ProportionOfVotingPower 
HeldInAssociate

X.XX duration label Procentul de drepturi de vot deținut într-o entitate asociată Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(iii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (iii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (iv)documentation Procentul de drepturi de vot deținut de entitate într-o entitate asociată. 

[Referințe: entități asociate [member]]
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ifrs-full ProportionOfVotingPower 
HeldInSubsidiary

X.XX duration label Procentul de drepturi de vot deținut într-o filială Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(iii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (iii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.19B c

documentation Procentul de drepturi de vot deținut de entitate într-o filială. [Referințe: 
filiale [member]]

ifrs-full ProportionOfVotingRight 
sHeldByNoncontrollingIn 
terests

X.XX duration label Procentul de drepturi de vot deținut de interesele care nu controlează Prezentarea informațiilor: IFRS 12.12 
d

documentation Procentul de drepturi de vot deținut de interesele care nu controlează 
într-o filială. [Referințe: filiale [member]; interese care nu controlează]

ifrs-full ProportionOfVotingRight 
sHeldInJointOperation

X.XX duration label Procentul de drepturi de vot deținut într-o activitate comună Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 a 
(iv)

documentation Procentul de drepturi de vot deținut de entitate într-o activitate comună. 
[Referințe: activități comune [member]]

ifrs-full ProportionOfVotingRight 
sHeldInJointVenture

X.XX duration label Procentul de drepturi de vot deținut într-o asociere în participație Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b 
(iii), prezentarea informațiilor: IAS 
27.17 b (iii), prezentarea informațiilor: 
IFRS 12.21 a (iv)

documentation Procentul de drepturi de vot deținut de entitate într-o asociere în 
participație. [Referințe: asocieri în participație [member]]

ifrs-full ProvisionForCreditCom 
mitmentsMember

member label Provizion pentru angajamente de credit [member] Practică comună: IAS 37.84

documentation Acest membru reprezintă un provizion pentru angajamentele de credit 
asumate de către entitate. [Referințe: alte provizioane [member]]
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ifrs-full ProvisionForDecommissio 
ningRestorationAndReh 
abilitationCosts

X instant, credit label Provizion pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și de 
reabilitare

Exemplu: IAS 37 - D exemple: 
prezentări de informații, exemplu: IAS 
37.8

documentation Cuantumul provizionului pentru costuri legate de dezafectare, de 
reconstituire și de reabilitare. [Referințe: alte provizioane]

totalLabel Total provizion curent pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și 
de reabilitare

ifrs-full ProvisionForDecommissio 
ningRestorationAndReh 
abilitationCostsAbstract

label Provizion pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și de 
reabilitare [abstract]

ifrs-full ProvisionForDecommissio 
ningRestorationAndReh 
abilitationCostsMember

member label Provizion pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și de 
reabilitare [member]

Exemplu: IAS 37 - D exemple: 
prezentări de informații, exemplu: IAS 
37.8

documentation Acest membru reprezintă un provizion legat de costurile de dezafectare, 
de reconstituire și de reabilitare. [Referințe: alte provizioane [member]]

ifrs-full ProvisionForTaxesOther 
ThanIncomeTaxMember

member label Provizion pentru alte impozite decât impozitul pe profit [member] Practică comună: IAS 37.84

documentation Acest membru reprezintă un provizion pentru alte impozite decât 
impozitul pe profit. Impozitul pe profit include totalitatea impozitelor 
autohtone și străine care se stabilesc asupra profiturilor impozabile. 
Impozitul pe profit mai include de asemenea impozite, cum ar fi 
impozitele reținute la sursă, care sunt plătibile de către o filială, o entitate 
asociată sau un angajament comun pentru distribuirile către entitatea 
raportoare. [Referințe: alte provizioane [member]]
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ifrs-full ProvisionOfGuaranteesOr 
CollateralByEntityRelated 
PartyTransactions

X duration label Furnizarea de garanții personale sau reale de către entitate, tranzacții cu 
părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 h

documentation Cuantumul garanțiilor personale sau reale furnizate de entitate în 
tranzacțiile cu părți afiliate. [Referințe: garanții [member]; părți afiliate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; Previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full ProvisionOfGuaranteesOr 
CollateralToEntityRelated 
PartyTransactions

X duration label Furnizarea de garanții personale sau reale către entitate, tranzacții cu 
părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 h

documentation Cuantumul garanțiilor personale sau reale furnizate entității în 
tranzacțiile cu părți afiliate. [Referințe: garanții [member]; părți afiliate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full Provisions X instant, credit label Provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 l

documentation Cuantumul datoriilor cu exigibilitate sau valoare incertă, inclusiv 
provizioanele pentru beneficiile angajaților.

totalLabel Total provizioane

ifrs-full ProvisionsAbstract label Provizioane [abstract]

ifrs-full ProvisionsArisingFromLia 
bilityAdequacyTests

X instant, credit label Provizioane care decurg din testele de adecvare a datoriei Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22 d

documentation Cuantumul provizioanelor care decurg dintr-o analiză a necesității ca 
valoarea contabilă a unei datorii de asigurare să fie crescută (sau valoarea 
contabilă a costurilor de achiziție amânate aferente sau a imobilizărilor 
necorporale aferente să fie scăzută), în baza unei revizuiri a fluxurilor de 
trezorerie viitoare. [Referințe: valoare contabilă [member]; provizioane]

ifrs-full ProvisionsForDoubtful 
DebtsRelatedToOutstan 
dingBalancesOfRelatedPar 
tyTransaction

X instant, credit label Provizioanele privind creanțele îndoielnice aferente soldurilor scadente 
ale tranzacțiilor cu părți afiliate

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 c

documentation Cuantumul provizioanelor privind creanțele îndoielnice aferente 
cuantumului soldurilor scadente din cadrul tranzacțiilor cu părți afiliate. 
[Referințe: provizioane]

ifrs-full ProvisionsForEmployeeBe 
nefits

X instant, credit label Provizioane pentru beneficiile angajaților Prezentarea informațiilor: IAS 1.78 d

documentation Cuantumul provizioanelor pentru beneficiile angajaților. [Referințe: 
cheltuieli cu beneficiile angajaților; provizioane]

ifrs-full ProvisionsForFutureNon 
participatingBenefits

X instant, credit label Provizioane pentru viitoarele beneficii neparticipative Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22 e

documentation Cuantumul provizioanelor pentru viitoarele beneficii neparticipative. 
[Referințe: provizioane]
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ifrs-full ProvisionUsedOtherProvi 
sions

(X) duration, debit label Provizioane utilizate, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.84 c

documentation Cuantumul utilizat (cheltuieli suportate și deduse din provizioane) 
pentru alte provizioane. [Referințe: alte provizioane]

negatedLabel Provizioane utilizate, alte provizioane

ifrs-full PurchasedCallOptions 
Member

member label Opțiuni de cumpărare achiziționate [member] Exemplu: IFRS 7.B33, exemplu: IFRS 7. 
IG40B

documentation Acest membru reprezintă contractele financiare derivate achiziționate 
care îi dau entității dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra un activ 
suport la un preț de exercitare specificat. [Referințe: instrumente derivate 
[member]]

ifrs-full PurchaseOfAvailableforsa 
leFinancialAssets

X duration, credit label Achiziționarea de active financiare disponibile pentru vânzare Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de active financiare disponibile 
pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare]

ifrs-full PurchaseOfBiologicalAs 
sets

X duration, credit label Achiziționarea de active biologice Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de active biologice. [Referințe: 
active biologice]

ifrs-full PurchaseOfExplorationAn 
dEvaluationAssets

X duration, credit label Achiziționarea de active de explorare și de evaluare Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de active de explorare și de 
evaluare. [Referințe: active de explorare și evaluare [member]]

ifrs-full PurchaseOfFinancialInstru 
mentsClassifiedAsInvestin 
gActivities

X duration, credit label Achizițiile de instrumente financiare, clasificate drept activități de 
investiție

Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de instrumente financiare. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]
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ifrs-full PurchaseOfIntangibleAs 
setsClassifiedAsInvestin 
gActivities

(X) duration, credit label Achizițiile de imobilizări necorporale, clasificate drept activități de 
investiție

Exemplu: IAS 7.16 a

documentation Ieșirile de numerar pentru achizițiile de imobilizări necorporale, 
clasificate drept activități de investiție. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

negatedTerseLa-
bel

Achiziții de imobilizări necorporale

ifrs-full PurchaseOfInterestsInAs 
sociates

X duration, credit label Achiziționarea de interese în entitățile asociate Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de interese în entitățile 
asociate. [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full PurchaseOfInterestsInIn 
vestmentsAccountedForU 
singEquityMethod

X duration, credit label Achiziționarea de interese în investiții contabilizate prin metoda punerii 
în echivalență

Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de interese în investiții 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: investiții 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență]

ifrs-full PurchaseOfInvestment 
Property

X duration, credit label Achiziționarea de investiții imobiliare Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de investiții imobiliare. 
[Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full PurchaseOfInvestmentsO 
therThanInvestmentsAc 
countedForUsingEquityMe 
thod

X duration, credit label Achiziționarea altor investiții decât investițiile contabilizate prin metoda 
punerii în echivalență

Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea altor investiții decât investițiile 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: investiții 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență; alte investiții decât 
investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență]

ifrs-full PurchaseOfMiningAssets X duration, credit label Achiziționarea de active miniere Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de active miniere. [Referințe: 
active miniere]
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ifrs-full PurchaseOfOilAndGasAs 
sets

X duration, credit label Achiziționarea de active petroliere și gaziere Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de active petroliere și gaziere. 
[Referințe: active petroliere și gaziere]

ifrs-full PurchaseOfOtherLongter 
mAssetsClassifiedAsInves 
tingActivities

(X) duration, credit label Achizițiile de alte active pe termen lung, clasificate drept activități de 
investiție

Exemplu: IAS 7.16 a

documentation Ieșirile de numerar din achizițiile de active pe termen lung pe care 
entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă, clasificate 
drept activități de investiție. [Referințe: active]

negatedTerseLa-
bel

Achiziții de alte active pe termen lung

ifrs-full PurchaseOfPropertyPlan 
tAndEquipmentClassifie 
dAsInvestingActivities

(X) duration, credit label Achizițiile de imobilizări corporale, clasificate drept activități de 
investiție

Exemplu: IAS 7.16 a

documentation Ieșirile de numerar pentru achizițiile de imobilizări corporale, clasificate 
drept activități de investiție. [Referințe: imobilizări corporale]

negatedTerseLa-
bel

Achiziții de imobilizări corporale

ifrs-full PurchaseOfPropertyPlan 
tAndEquipmentIntangible 
AssetsOtherThanGoodwil 
lInvestmentPropertyAndO 
therNoncurrentAssets

X duration, credit label Achiziționarea de imobilizări corporale, imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial, investiții imobiliare și alte active imobilizate

Practică comună: IAS 7.16

documentation Ieșirile de numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale, 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial, investiții 
imobiliare și alte active imobilizate. [Referințe: imobilizări necorporale, 
altele decât fondul comercial; investiții imobiliare; alte active imobilizate; 
imobilizări corporale]

ifrs-full PurchaseOfTreasuryShares X duration, debit label Achiziționarea de acțiuni de trezorerie Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Reducerea capitalurilor proprii rezultată în urma achiziționării de 
acțiuni de trezorerie. [Referințe: acțiuni de trezorerie]
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ifrs-full PurchasesFairValueMeasur 
ementAssets

X duration, debit label Achiziții, evaluare la valoarea justă, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Creșterea valorii juste evaluate a activelor rezultată în urma achizițiilor 
de astfel de active. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full PurchasesFairValueMeasur 
ementEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration, credit label Achiziții, evaluare la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Creșterea valorii juste evaluate a instrumentelor de capitaluri proprii ale 
entității rezultată în urma achizițiilor de instrumente de capitaluri 
proprii. [Referințe: la valoarea justă [member]; propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității [member]]

ifrs-full PurchasesFairValueMeasur 
ementLiabilities

X duration, credit label Achiziții, evaluare la valoarea justă, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Creșterea valorii juste evaluate a datoriilor rezultată în urma achizițiilor 
de astfel de datorii. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full PurchasesOfGoodsRelated 
PartyTransactions

X duration, debit label Achiziții de bunuri, tranzacții cu părțile afiliate Exemplu: IAS 24.21 a

documentation Cuantumul bunurilor achiziționate de entitate în tranzacții cu părți 
afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full PurchasesOfPropertyAn 
dOtherAssetsRelatedParty 
Transactions

X duration, debit label Achiziții de bunuri imobiliare și alte active, tranzacții cu părțile afiliate Exemplu: IAS 24.21 b

documentation Cuantumul bunurilor imobiliare și al altor active achiziționate de entitate 
în tranzacții cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full QualifyingInsurancePoli 
ciesAmountContributed 
ToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit label Polițe de asigurare restrictive, cuantumul cu care contribuie la valoarea 
justă a activelor planului

Practică comună: IAS 19.142, practică 
comună: IAS 19.8

documentation Cuantumul cu care polițele de asigurare restrictive contribuie la valoarea 
justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele 
planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]
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ifrs-full QualifyingInsurancePoli 
ciesPercentageContributed 
ToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant label Polițe de asigurare restrictive, procentul cu care contribuie la valoarea 
justă a activelor planului

Practică comună: IAS 19.142, practică 
comună: IAS 19.8

documentation Procentul cu care polițele de asigurare restrictive contribuie la valoarea 
justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele 
planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]] 
[În opoziție cu: polițe de asigurare restrictive, cuantumul cu care 
contribuie la valoarea justă a activelor planului]

ifrs-full QualitativeAssessmentO 
fEstimatedEffectOfPractica 
lExpedientsUsedWhenAp 
plyingIFRS15Retrospec 
tively

text label Evaluarea calitativă a efectului estimat al soluțiilor practice utilizate 
atunci când se aplică IFRS 15 retroactiv

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.C6 
b

documentation Evaluarea calitativă a efectului estimat al soluțiilor practice utilizate 
atunci când se aplică IFRS 15 retroactiv.

ifrs-full QualitativeDescriptionO 
fEffectOnFinancialState 
mentsOfChangeInActivi 
tiesThatPermittedInsurer 
ToReassessWhetherItsActi 
vitiesArePredominantly 
ConnectedWithInsurance

text label Descrierea calitativă a efectului asupra situațiilor financiare pe care îl are 
modificarea activităților care i-a permis asigurătorului să reevalueze dacă 
activitățile sale sunt predominant legate de asigurări

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C c (iii)

documentation Descrierea calitativă a efectului asupra situațiilor financiare pe care îl are 
modificarea activităților care i-a permis asigurătorului să reevalueze dacă 
activitățile sale sunt predominant legate de asigurări.

ifrs-full QualitativeDescriptionO 
fEffectOnFinancialState 
mentsOfChangeInActivi 
tiesThatResultedInInsurer 
NoLongerQualifyingToAp 
plyTemporaryExemption 
FromIFRS9

text label Descrierea calitativă a efectului asupra situațiilor financiare pe care îl are 
modificarea activităților în urma căreia asigurătorul nu mai îndeplinește 
condițiile pentru aplicarea scutirii temporare de la IFRS 9

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39D c

documentation Descrierea calitativă a efectului asupra situațiilor financiare pe care îl are 
modificarea activităților în urma căreia asigurătorul nu mai îndeplinește 
condițiile pentru aplicarea scutirii temporare de la IFRS 9.

ifrs-full QualitativeInformationA 
boutContinuingInvolve 
mentInDerecognisedFinan 
cialAssets

text label Informații calitative cu privire la implicarea continuă în active financiare 
derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E f

documentation Informații calitative cu privire la implicarea continuă a entității în active 
financiare derecunoscute care explică și susțin informațiile cantitative 
cerute. [Referințe: active financiare]
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ifrs-full QualitativeInformationA 
boutEntitysObjectivesPoli 
ciesAndProcessesForMana 
gingCapital

text label Informații calitative cu privire la obiectivele, politicile și procedurile de 
administrare a capitalului ale entității

Prezentarea informațiilor: IAS 1.135 a

documentation Informații calitative cu privire la obiectivele, politicile și procedurile de 
administrare a capitalului ale entității. Acestea ar trebui să includă o 
descriere a ceea ce administrează drept capital, a naturii cerințelor 
impuse din exterior privind capitalul și a modului în care sunt gestionate 
respectivele cerințe, precum și a modului în care entitatea își îndeplinește 
obiectivele de administrare a capitalului. [Referințe: cerințe de capital 
[member]]

ifrs-full QualitativeInformationA 
boutSensitivityAndInfor 
mationAboutThoseTerm 
sAndConditionsOfInsuran 
ceContractsThatHaveMa 
terialEffect

text label Informații calitative cu privire la sensibilitate și informații cu privire la 
acei termeni și acele condiții ale contractelor de asigurare care au un efect 
semnificativ

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39A b

documentation Informații calitative cu privire la sensibilitatea la riscul de asigurare și 
informații cu privire la acei termeni și acele condiții ale contractelor de 
asigurare care au un efect semnificativ asupra valorii, plasării în timp și 
gradului de incertitudine ale viitoarelor fluxuri de trezorerie ale 
asigurătorului. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full QuantitativeInformationA 
boutDerivativesThatHa 
veYetToTransitionToAlter 
nativeBenchmarkRateEx 
planatory

text block label Informații cantitative privind instrumentele derivate care nu au trecut 
încă la o rată de referință alternativă [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J b 
(iii)

documentation Informații cantitative privind instrumentele derivate care nu au trecut 
încă la o rată de referință alternativă.

ifrs-full QuantitativeInformationA 
boutNonderivativeFinan 
cialAssetsThatHaveYetTo 
TransitionToAlternative 
BenchmarkRateExplana 
tory

text block label Informații cantitative privind activele financiare nederivate care nu au 
trecut încă la o rată de referință alternativă [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J b 
(i)

documentation Informații cantitative privind activele financiare nederivate care nu au 
trecut încă la o rată de referință alternativă.
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ifrs-full QuantitativeInformationA 
boutNonderivativeFinan 
cialLiabilitiesThatHaveYet 
ToTransitionToAlternative 
BenchmarkRateExplana 
tory

text block label Informații cantitative privind datoriile financiare nederivate care nu au 
trecut încă la o rată de referință alternativă [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J b 
(ii)

documentation Informații cantitative privind datoriile financiare nederivate care nu au 
trecut încă la o rată de referință alternativă.

ifrs-full RangeAxis axis label Interval [axis] Exemplu: IFRS 13.B6, exemplu: IFRS 
13.IE63, prezentarea informațiilor: 
IFRS 14.33 b, prezentarea 
informațiilor: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.120, prezentarea 
informațiilor: IFRS 2.45 d, practică 
comună: IFRS 7.7

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full RangeOfEstimatesWithin 
WhichFairValueIsLikelyTo 
LieForBiologicalAssetsAt 
Cost

text label Intervalul de estimări în care este probabil să se încadreze valoarea justă 
pentru activele biologice, la cost

Prezentarea informațiilor: IAS 41.54 c

documentation Intervalul de estimări în care este cel mai probabil să se încadreze 
valoarea justă pentru activele biologice atunci când valoarea justă nu 
poate fi evaluată în mod fiabil, iar entitatea le evaluează la cost minus 
orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate. 
[Referințe: active biologice]

ifrs-full RangeOfEstimatesWithin 
WhichFairValueIsLikelyTo 
LieForInvestmentProper 
tyAtCostOrInAccordance 
WithIFRS16WithinFairVa 
lueModel

text label Intervalul de estimări în care este probabil să se încadreze valoarea justă 
pentru investițiile imobiliare, la cost sau în conformitate cu IFRS 16 în 
cadrul modelului valorii juste

Prezentarea informațiilor: IAS 40.78 c

documentation Intervalul de estimări în care este probabil să se încadreze valoarea justă 
pentru investițiile imobiliare atunci când entitatea evaluează investițiile 
imobiliare la cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului 
valorii juste, deoarece valoarea justă nu poate fi determinată în mod 
fiabil pe o bază continuă. [Referințe: la cost sau în conformitate cu IFRS 
16 în cadrul modelului valorii juste [member]; investiții imobiliare]
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ifrs-full RangeOfEstimatesWithin 
WhichFairValueIsLikelyTo 
LieForInvestmentProperty 
CostModel

text label Intervalul de estimări în care este probabil să se încadreze valoarea justă 
pentru investițiile imobiliare, modelul bazat pe cost

Prezentarea informațiilor: IAS 40.79 e 
(iii)

documentation Intervalul de estimări în care este cel mai probabil să se încadreze 
valoarea justă pentru investițiile imobiliare evaluate utilizând modelul 
bazat pe cost. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full RangesMember member [default] label Intervale [member] Exemplu: IFRS 13.B6, exemplu: IFRS 
13.IE63, prezentarea informațiilor: 
IFRS 14.33 b, prezentarea 
informațiilor: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.120, prezentarea 
informațiilor: IFRS 2.45 d, practică 
comună: IFRS 7.7

documentation Acest membru reprezintă intervalele agregate. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Intervale” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.

ifrs-full RangesOfExercisePrices 
ForOutstandingShareOp 
tionsAxis

axis label Intervalele prețurilor de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full RangesOfExercisePrices 
ForOutstandingShareOp 
tionsMember

member [default] label Intervalele prețurilor de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d

documentation Acest membru reprezintă intervalele agregate ale prețurilor de exercitare 
pentru opțiunile scadente care sunt relevante pentru evaluarea 
numărului și momentului când pot fi emise acțiuni suplimentare și a 
numerarului care poate fi primit la exercitarea acelor opțiuni. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Intervalele prețurilor 
de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru. [Referințe: intervale [member]]
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ifrs-full RatedCreditExposures X instant label Expunerile la riscul de credit evaluate Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG24 cdocumentation Cuantumul expunerii la riscul de credit care a primit un rating de la 

agenții de rating externe. [Referințe: expunere la riscul de credit]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full RateOfReturnUsedToRe 
flectTimeValueOfMoneyR 
egulatoryDeferralAccount 
Balances

X.XX instant label Rata de rentabilitate utilizată pentru a reflecta valoarea-timp a banilor, 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.33 
b

documentation Rata de rentabilitate utilizată pentru a reflecta valoarea-timp a banilor 
care se aplică soldurilor conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate. [Referințe: soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [member]]

ifrs-full RateregulatedActivities 
Member

member [default] label Activități cu tarife reglementate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.33

documentation Acest membru reprezintă activitățile cu tarife reglementate ale unei 
entități. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri 
de activități cu tarife reglementate” în cazul în care nu este utilizat niciun 
alt membru.

ifrs-full RawMaterials X instant, debit label Stocul curent de materii prime Exemplu: IAS 1.78 c, practică comună: 
IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea activelor care 
vor fi consumate în procesul de producție sau de prestare de servicii. 
[Referințe: stocuri]

ifrs-full RawMaterialsAndConsu 
mablesUsed

X duration, debit label Materii prime și consumabile utilizate Exemplu: IAS 1.102, prezentarea 
informațiilor: IAS 1.99

documentation Cuantumul aferent materiilor prime și consumabilelor utilizate în 
procesul de producție sau în cursul prestării de servicii. [Referințe: stocul 
curent de materii prime]

negatedLabel Materii prime și consumabile utilizate

ifrs-full RealEstatePercentageCon 
tributedToFairValueOfPla 
nAssets

X.XX instant label Bunuri imobile, procentul cu care contribuie la valoarea justă a activelor 
planului

Practică comună: IAS 19.142 d

documentation Procentul cu care bunurile imobile contribuie la valoarea justă a activelor 
planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, la 
valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]] [În opoziție 
cu: bunuri imobile, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului]
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ifrs-full ReceiptsFromContract 
sHeldForDealingOrTra 
dingPurpose

X duration, debit label Încasări din contractele încheiate în vederea plasării sau a tranzacționării Exemplu: IAS 7.14 g

documentation Intrările de numerar din contractele încheiate în vederea plasării sau a 
tranzacționării.

ifrs-full ReceiptsFromPremium 
sAndClaimsAnnuitiesAn 
dOtherPolicyBenefits

X duration, debit label Încasări din prime și daune, anuități și alte beneficii legate de polițele de 
asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 7.14 e

documentation Intrările de numerar din prime și daune, anuități și alte beneficii legate de 
polițele de asigurare.

ifrs-full ReceiptsFromRentsAnd 
SubsequentSalesOfSuchAs 
sets

X duration, debit label Încasări din închirierile și din vânzările ulterioare ale activelor deținute în 
vederea închirierii către terți și apoi deținute în vederea vânzării

Exemplu: IAS 7.14

documentation Intrările de numerar din închirierile și din vânzările ulterioare legate de 
activele deținute inițial în vederea închirierii către terți și apoi deținute în 
vederea vânzării.

ifrs-full ReceiptsFromRoyalties 
FeesCommissionsAndO 
therRevenue

X duration, debit label Încasări din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri Exemplu: IAS 7.14 b

documentation Intrările de numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri. 
[Referințe: alte venituri]

ifrs-full ReceiptsFromSalesOf 
GoodsAndRenderingOf 
Services

X duration, debit label Încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii Exemplu: IAS 7.14 a

documentation Intrările de numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii.

ifrs-full ReceivablesAndPayablesRe 
latedToInsuranceContracts

X instant, credit label Creanțe și datorii legate de contractele de asigurare Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22 g

documentation Cuantumul creanțelor și datoriilor legate de contractele de asigurare 
(sumele datorate în prezent agenților, brokerilor și deținătorilor de polițe 
de asigurare și sumele datorate în prezent de aceștia în legătură cu 
contractele de asigurare).
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ifrs-full ReceivablesDueFromAs 
sociates

X instant, debit label Creanțe datorate de entități asociate Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor datorate de entități asociate. [Referințe: entități 
asociate [member]]

ifrs-full ReceivablesDueFromJoint 
Ventures

X instant, debit label Creanțe datorate de asocieri în participație Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor datorate de asocieri în participație. [Referințe: 
asocieri în participație [member]]

ifrs-full ReceivablesFromContracts 
WithCustomers

X instant, debit label Creanțe din contractele cu clienții Prezentarea informațiilor: IFRS 
15.105, prezentarea informațiilor: 
IFRS 15.116 adocumentation Cuantumul dreptului necondiționat al unei entități la o contraprestație în 

schimbul bunurilor sau serviciilor transferate de entitate unui client. 
Dreptul la o contraprestație este necondiționat dacă este necesară doar 
trecerea timpului înainte ca plata acelei contraprestații să devină 
scadentă.

totalLabel Total creanțe din contractele cu clienții

periodStartLabel Creanțe din contractele cu clienții la începutul perioadei

periodEndLabel Creanțe din contractele cu clienții la finalul perioadei

ifrs-full ReceivablesFromContracts 
WithCustomersAbstract

label Creanțe din contractele cu clienții [abstract]

ifrs-full ReceivablesFromRentalOf 
Properties

X instant, debit label Creanțe din închirierea de proprietăți Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor care decurg din închirierea de proprietăți. O 
proprietate este un teren sau o clădire - sau o parte a unei clădiri - sau 
ambele.

ifrs-full ReceivablesFromSaleOf 
Properties

X instant, debit label Creanțe din vânzarea de proprietăți Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor care decurg din vânzarea de proprietăți. O 
proprietate este un teren sau o clădire - sau o parte a unei clădiri - sau 
ambele.
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ifrs-full ReceivablesFromTaxesO 
therThanIncomeTax

X instant, debit label Creanțe din alte impozite decât impozitul pe profit Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor din alte impozite decât impozitul pe profit. 
Impozitul pe profit include totalitatea impozitelor autohtone și străine 
care se stabilesc asupra profiturilor impozabile. Impozitul pe profit mai 
include de asemenea impozite, cum ar fi impozitele reținute la sursă, care 
sunt plătibile de către o filială, o entitate asociată sau un angajament 
comun pentru distribuirile către entitatea raportoare.

ifrs-full RecipesFormulaeModels 
DesignsAndPrototypes

X instant, debit label Rețete, formule, modele, desene și prototipuri Exemplu: IAS 38.119 f

documentation Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă rețete, formule, 
modele, desene și prototipuri. [Referințe: imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial]

ifrs-full RecipesFormulaeModels 
DesignsAndPrototypes 
Member

member label Rețete, formule, modele, desene și prototipuri [member] Exemplu: IAS 38.119 f

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
reprezintă rețete, formule, modele, desene și prototipuri. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnApplicationOfO 
verlayApproachBeforeTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul aplicării abordării stratificate, înainte de 
impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.35D b

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare legate de aplicarea abordării 
stratificate, înainte de impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă 
sumele reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care 
au fost recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului global în 
perioada curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul aplicării abordării stratificate, înainte de 
impozitare
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ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnApplicationOfO 
verlayApproachNetOfTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul aplicării abordării stratificate, după 
impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.35D b

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare legate de aplicarea abordării 
stratificate, după impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă 
sumele reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care 
au fost recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului global în 
perioada curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul aplicării abordării stratificate, după 
impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnAvailableforsale 
FinancialAssetsBeforeTax

X duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare disponibile pentru 
vânzare, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 a (ii)documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare legate de activele financiare 

disponibile pentru vânzare, înainte de impozitare. Ajustările din 
reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit (pierdere) în 
decursul perioadei curente care au fost recunoscute în cadrul altor 
elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în perioadele 
anterioare. [Referințe: active financiare disponibile pentru vânzare; alte 
elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare disponibile pentru 
vânzare, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnAvailableforsale 
FinancialAssetsNetOfTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare disponibile pentru 
vânzare, după impozitare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.20 a (ii)documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare legate de activele financiare 

disponibile pentru vânzare, după impozitare. Ajustările din reclasificare 
reprezintă sumele reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei 
curente care au fost recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului 
global în perioada curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: active 
financiare disponibile pentru vânzare; alte elemente ale rezultatului 
global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare disponibile pentru 
vânzare, după impozitare
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnCashFlowHedge 
sBeforeTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 d

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare legate de acoperirile fluxurilor de 
trezorerie împotriva riscurilor, înainte de impozitare. Ajustările din 
reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit (pierdere) în 
decursul perioadei curente care au fost recunoscute în cadrul altor 
elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în perioadele 
anterioare. [Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor [member]; alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnCashFlowHedge 
sForWhichHedgedFuture 
CashFlowsAreNoLongerEx 
pectedToOccurNetOfTax

X duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor pentru care nu se mai așteaptă să apară fluxuri de 
trezorerie viitoare acoperite, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
b (iv), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24E a

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de 
trezorerie împotriva riscurilor pentru care nu se mai așteaptă să apară 
fluxuri de trezorerie viitoare acoperite, după impozitare. [Referințe: 
ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor, după impozitare]

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnCashFlowHedge 
sForWhichHedgedItemAf 
fectedProfitOrLossNetOf 
Tax

X duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
pentru care elementul acoperit împotriva riscurilor a afectat profitul sau 
pierderea, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
b (iv), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24E a

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de 
trezorerie pentru care elementul acoperit împotriva riscurilor a afectat 
profitul sau pierderea, după impozitare. [Referințe: ajustări din 
reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor, după impozitare]

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnCashFlowHedge 
sForWhichReserveOfCash 
FlowHedgesWillNotBeRe 
coveredInOneOrMoreFu 
turePeriodsNetOfTax

X duration, debit label Ajustările din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
pentru care rezerva de acoperire a fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor nu va fi recuperată într-una sau mai multe perioade viitoare, 
după impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E a

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de 
trezorerie pentru care rezerva de acoperire a fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor nu va fi recuperată într-una sau mai multe perioade 
viitoare, după impozitare. [Referințe: ajustări din reclasificare în cazul 
acoperirilor fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor, după 
impozitare]
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elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnCashFlowHedge 
sNetOfTax

X duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 d, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
b (iv), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24E a

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare legate de acoperirile fluxurilor de 
trezorerie împotriva riscurilor, după impozitare. Ajustările din 
reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit (pierdere) în 
decursul perioadei curente care au fost recunoscute în cadrul altor 
elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în perioadele 
anterioare. [Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilor [member]; alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor, după impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnChangeInVa 
lueOfForeignCurrencyBa 
sisSpreadsBeforeTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii marjelor cu bază 
valutară, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente modificării valorii 
marjelor cu bază valutară, înainte de impozitare. Ajustările din 
reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit (pierdere) în 
decursul perioadei curente care au fost recunoscute în cadrul altor 
elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în perioadele 
anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii marjelor cu bază 
valutară, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnChangeInVa 
lueOfForeignCurrencyBa 
sisSpreadsNetOfTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii marjelor cu bază 
valutară, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente modificării valorii 
marjelor cu bază valutară, după impozitare. Ajustările din reclasificare 
reprezintă sumele reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei 
curente care au fost recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului 
global în perioada curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii marjelor cu bază 
valutară, după impozitare
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ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnChangeInVa 
lueOfForwardElementsOf 
ForwardContractsBefore 
Tax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii elementelor forward 
din contractele forward, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente modificării valorii 
elementelor forward din contractele forward, înainte de impozitare. 
Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit 
(pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii elementelor forward 
din contractele forward, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnChangeInVa 
lueOfForwardElementsOf 
ForwardContractsNetOf 
Tax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii elementelor forward 
din contractele forward, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente modificării valorii 
elementelor forward din contractele forward, după impozitare. 
Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit 
(pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii elementelor forward 
din contractele forward, după impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnChangeInVa 
lueOfTimeValueOfOp 
tionsBeforeTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii-timp a opțiunilor, 
înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente modificării valorii-timp 
a opțiunilor, înainte de impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă 
sumele reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care 
au fost recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului global în 
perioada curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii-timp a opțiunilor, 
înainte de impozitare
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ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnChangeInVa 
lueOfTimeValueOfOp 
tionsNetOfTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii-timp a opțiunilor, 
după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente modificării valorii-timp 
a opțiunilor, după impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă 
sumele reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care 
au fost recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului global în 
perioada curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul modificării valorii-timp a opțiunilor, 
după impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnExchangeDiffer 
encesOnTranslationBefore 
Tax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul diferențelor de curs valutar provenite 
din conversia operațiunilor din străinătate, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: IAS 21.48

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente diferențelor de curs 
valutar provenite din conversia situațiilor financiare ale operațiunilor din 
străinătate, înainte de impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă 
sumele reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care 
au fost recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului global în 
perioada curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul diferențelor de curs valutar provenite 
din conversia operațiunilor din străinătate, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnExchangeDiffer 
encesOnTranslationNetOf 
Tax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul diferențelor de curs valutar provenite 
din conversia operațiunilor din străinătate, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: IAS 21.48

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente diferențelor de curs 
valutar provenite din conversia situațiilor financiare ale operațiunilor din 
străinătate, după impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă 
sumele reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care 
au fost recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului global în 
perioada curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente 
ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul diferențelor de curs valutar provenite 
din conversia operațiunilor din străinătate, după impozitare
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ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnFinanceInco 
meExpensesFromReinsur 
anceContractsHeldExclu 
dedFromProfitOrLossBe 
foreTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul veniturilor (cheltuielilor) de finanțare 
din contractele de reasigurare deținute excluse din profit sau pierdere, 
înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.82, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.B135 a

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente veniturilor (cheltuielilor) 
financiare din contractele de reasigurare deținute, înainte de impozitare. 
Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit 
(pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de 
asigurări; contracte de reasigurare deținute [member]]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul veniturilor (cheltuielilor) de finanțare 
din contractele de reasigurare deținute excluse din profit sau pierdere, 
înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnFinanceInco 
meExpensesFromReinsur 
anceContractsHeldExclu 
dedFromProfitOrLossNe 
tOfTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul veniturilor (cheltuielilor) de finanțare 
din contractele de reasigurare deținute excluse din profit sau pierdere, 
după impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.82, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.B135 a

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente veniturilor (cheltuielilor) 
financiare din contractele de reasigurare deținute, după impozitare. 
Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit 
(pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de 
asigurări; contracte de reasigurare deținute [member]]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul veniturilor (cheltuielilor) de finanțare 
din contractele de reasigurare deținute excluse din profit sau pierdere, 
după impozitare
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ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnFinancialAssets 
MeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncomeBeforeTax

X duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.20 a 
(viii)

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, 
înainte de impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele 
reclasificate în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost 
recunoscute în cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada 
curentă sau în perioadele anterioare. [Referințe: active financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global; alte 
elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnFinancialAssets 
MeasuredAtFairValue 
ThroughOtherComprehen 
siveIncomeNetOfTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după 
impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în 
profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: active financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global; alte elemente ale 
rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnFinancialAssets 
ThatHaveBeenDedesigna 
tedFromOverlayApproach 
BeforeTax

X duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare a căror desemnare a 
fost anulată prin aplicarea abordării stratificate, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L f (iii)

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente activelor financiare a 
căror desemnare a fost anulată prin aplicarea abordării stratificate în 
cursul perioadei de raportare, înainte de impozitare. Ajustările din 
reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit (pierdere) în 
decursul perioadei curente care au fost recunoscute în cadrul altor 
elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în perioadele 
anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnFinancialAssets 
ThatHaveBeenDedesigna 
tedFromOverlayApproach 
NetOfTax

X duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul activelor financiare a căror desemnare a 
fost anulată prin aplicarea abordării stratificate, după impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L f (iii)

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente activelor financiare a 
căror desemnare a fost anulată prin aplicarea abordării stratificate în 
cursul perioadei de raportare, după impozitare. Ajustările din 
reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit (pierdere) în 
decursul perioadei curente care au fost recunoscute în cadrul altor 
elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în perioadele 
anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnHedgesOfNetIn 
vestmentsInForeignOpera 
tionsBeforeTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiunile din străinătate, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: IAS 39.102, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.14

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente acoperirilor împotriva 
riscurilor ale investițiilor nete în operațiunile din străinătate, înainte de 
impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în 
profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiunile din străinătate, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnHedgesOfNetIn 
vestmentsInForeignOpera 
tionsNetOfTax

X duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiunile din străinătate, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: IAS 39.102, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C 
b (iv), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.24E a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 9.6.5.14

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente acoperirilor împotriva 
riscurilor ale investițiilor nete în operațiunile din străinătate, după 
impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în 
profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul acoperirilor împotriva riscurilor ale 
investițiilor nete în operațiunile din străinătate, după impozitare
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnInsuranceFinan 
ceIncomeExpensesFromIn 
suranceContractsIssuedEx 
cludedFromProfitOrLoss 
BeforeTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul veniturilor (cheltuielilor) de finanțare 
legate de asigurări din contractele de asigurare emise excluse din profit 
sau pierdere, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.B135 a

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări din contractele de asigurare emise, înainte 
de impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate 
în profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute 
în cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de 
asigurări; contracte de asigurare emise [member]]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul veniturilor (cheltuielilor) de finanțare 
legate de asigurări din contractele de asigurare emise excluse din profit 
sau pierdere, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnInsuranceFinan 
ceIncomeExpensesFromIn 
suranceContractsIssuedEx 
cludedFromProfitOrLoss 
NetOfTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul veniturilor (cheltuielilor) de finanțare 
legate de asigurări din contractele de asigurare emise excluse din profit 
sau pierdere, după impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.92, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.91 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.B135 a

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente veniturilor (cheltuielilor) 
financiare legate de asigurări din contractele de asigurare emise, după 
impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în 
profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare legate de 
asigurări; contracte de asigurare emise [member]]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul veniturilor (cheltuielilor) de finanțare 
legate de asigurări din contractele de asigurare emise excluse din profit 
sau pierdere, după impozitare
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnNetMovementIn 
RegulatoryDeferralAc 
countBalancesBeforeTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul variației nete a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 
b

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente variației nete a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate, înainte de 
impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în 
profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: soldurile conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul variației nete a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate, înainte de impozitare

ifrs-full ReclassificationAdjust 
mentsOnNetMovementIn 
RegulatoryDeferralAc 
countBalancesNetOfTax

(X) duration, debit label Ajustări din reclasificare în cazul variației nete a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.22 
b

documentation Cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente variației nete a soldurilor 
conturilor de amânare aferente activităților reglementate, după 
impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în 
profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: soldurile conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate [member]; alte elemente ale 
rezultatului global]

negatedLabel Ajustări din reclasificare în cazul variației nete a soldurilor conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate, după impozitare

ifrs-full ReclassificationIntoAvaila 
bleforsaleFinancialAssets

X duration, debit label Reclasificare în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate în categoria activelor 
disponibile pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile 
pentru vânzare]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationIntoFinan 
cialAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLoss

X duration, debit label Reclasificare în categoria activelor financiare evaluate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate în categoria de evaluare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active financiare 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full ReclassificationIntoHeldto 
maturityInvestments

X duration, debit label Reclasificare în categoria investițiilor păstrate până la scadență Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate în categoria investițiilor 
păstrate până la scadență. [Referințe: investiții păstrate până la scadență; 
active financiare]

ifrs-full ReclassificationIntoLoan 
sAndReceivables

X duration, debit label Reclasificarea în categoria împrumuturilor și creanțelor Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate în categoria împrumuturilor 
și creanțelor. [Referințe: împrumuturi și creanțe; active financiare]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationOfFinancia 
lAssetsOutOfMeasuredA 
tAmortisedCostIntoMea 
suredAtFairValue

X duration label Reclasificarea activelor financiare din categoria de evaluare la costul 
amortizat în categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B c

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare la 
costul amortizat în categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere. [Referințe: la valoarea justă [member]; active financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationOfFinancia 
lAssetsOutOfMeasuredA 
tAmortisedCostIntoMea 
suredAtFairValueThrough 
OtherComprehensiveIn 
come

X duration label Reclasificarea activelor financiare din categoria de evaluare la costul 
amortizat în categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B c

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare la 
costul amortizat în categoria de evaluare la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: active financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationOfFinancia 
lAssetsOutOfMeasuredAt 
FairValueIntoMeasuredA 
tAmortisedCost

X duration label Reclasificarea activelor financiare din categoria de evaluare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere în categoria de evaluare la costul amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B c

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere în categoria de evaluare la costul 
amortizat. [Referințe: active financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationOfFinancia 
lAssetsOutOfMeasuredAt 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncomeIn 
toMeasuredAtAmortised 
Cost

X duration label Reclasificarea activelor financiare din categoria de evaluare la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la 
costul amortizat

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B c

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de 
evaluare la costul amortizat. [Referințe: active financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationOfFinancia 
lAssetsOutOfMeasuredAt 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncomeIn 
toMeasuredAtFairValue 
ThroughProfitOrLoss

X duration label Reclasificarea activelor financiare din categoria de evaluare la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B c

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de 
evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active 
financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReclassificationOfFinancia 
lAssetsOutOfMeasuredAt 
FairValueThroughProfitOr 
LossIntoMeasuredAtFairVa 
lueThroughOtherCompre 
hensiveIncome

X duration label Reclasificarea activelor financiare din categoria de evaluare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere în categoria de evaluare la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.12B c

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate din categoria de evaluare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere în categoria de evaluare la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: active 
financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; Valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full ReclassificationOutOfAvai 
lableforsaleFinancialAssets

X duration, credit label Reclasificare în afara categoriei activelor financiare disponibile pentru 
vânzare

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A a

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate în afara categoriei activelor 
disponibile pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile 
pentru vânzare]

ifrs-full ReclassificationOutOfFi 
nancialAssetsAtFairValue 
ThroughProfitOrLoss

X duration, credit label Reclasificare în afara categoriei activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12A a

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate în afara categoriei de 
evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: active 
financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]

ifrs-full ReclassificationOutOfHeld 
tomaturityInvestments

X duration, credit label Reclasificare în afara categoriei investițiilor păstrate până la scadență Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate în afara categoriei 
investițiilor păstrate până la scadență. [Referințe: investiții păstrate până 
la scadență; active financiare]

ifrs-full ReclassificationOutO 
fLoansAndReceivables

X duration, credit label Reclasificare în afara categoriei împrumuturilor și creanțelor Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.12

documentation Cuantumul activelor financiare reclasificate în afara categoriei 
împrumuturilor și creanțelor. [Referințe: împrumuturi și creanțe; active 
financiare]

ifrs-full ReclassifiedItemsAxis axis label Elemente reclasificate [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.41

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full ReclassifiedItemsMember member [default] label Elemente reclasificate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.41

documentation Acest membru reprezintă elementele care au fost reclasificate atunci 
când entitatea face modificări în situațiile sale financiare în ceea ce 
privește prezentarea sau clasificarea. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Elemente reclasificate” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.

ifrs-full RecognisedAssetsDefined 
BenefitPlan

X instant, debit label Activul net privind beneficiul determinat Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul surplusului dintr-un plan de beneficii determinate, ajustat 
pentru a ține seama de orice efect de limitare a unui activ net privind 
beneficiul determinat în funcție de plafonul activului. [Referințe: planuri 
de beneficii determinate [member]]

ifrs-full RecognisedAssetsRepre 
sentingContinuingInvolve 
mentInDerecognisedFinan 
cialAssets

X instant, debit label Active recunoscute care reprezintă implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E a

documentation Cuantumul activelor recunoscute în situația poziției financiare care 
reprezintă implicarea continuă a entității în active financiare 
derecunoscute.

ifrs-full RecognisedLiabilitiesDefi 
nedBenefitPlan

X instant, credit label Datoria netă privind beneficiul determinat Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul deficitului dintr-un plan de beneficii determinate. [Referințe: 
planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full RecognisedLiabilitiesRepre 
sentingContinuingInvolve 
mentInDerecognisedFinan 
cialAssets

X instant, credit label Datorii recunoscute care reprezintă implicarea continuă în active 
financiare derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E a

documentation Cuantumul datoriilor recunoscute în situația poziției financiare care 
reprezintă implicarea continuă a entității în active financiare 
derecunoscute.
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ifrs-full ReconciliationOfAccoun 
tingProfitMultipliedByAp 
plicableTaxRatesAbstract

label Reconcilierea profitului contabil înmulțit cu ratele de impozitare 
aplicabile [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfAggrega 
teDifferenceBetweenFairVa 
lueAtInitialRecognitionAn 
dAmountDeterminedU 
singValuationTechni 
queYetToBeRecognisedAb 
stract

label Reconcilierea diferenței agregate dintre valoarea justă la recunoașterea 
inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau 
pierdere [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfAvera 
geEffectiveTaxRateAndAp 
plicableTaxRateAbstract

label Reconcilierea ratei de impozitare medii în vigoare și a ratei de impozitare 
aplicabile [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChangesI 
nAllowanceAccountFor 
CreditLossesOfFinancialAs 
setsAbstract

label Reconcilierea modificărilor contului de ajustare pentru pierderi din 
credit aferente activelor financiare [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInBiologicalAssetsAb 
stract

label Reconcilierea modificărilor activelor biologice [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInContingentLiabilitiesRe 
cognisedInBusinessCombi 
nationAbstract

label Reconcilierea modificărilor datoriilor contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInDeferredAcquisition 
CostsArisingFromInsuran 
ceContractsAbstract

label Reconcilierea modificărilor costurilor de achiziție amânate provenite din 
contracte de asigurare [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInDeferredTaxLiabilityAs 
setAbstract

label Reconcilierea modificărilor datoriilor (activelor) privind impozitul 
amânat [abstract]
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ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInFairValueMeasuremen 
tAssetsAbstract

label Reconcilierea modificărilor evaluării la valoarea justă, active [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInFairValueMeasuremen 
tEntitysOwnEquityInstru 
mentsAbstract

label Reconcilierea modificărilor evaluării la valoarea justă, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInFairValueMeasuremen 
tLiabilitiesAbstract

label Reconcilierea modificărilor evaluării la valoarea justă, datorii [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInGoodwillAbstract

label Reconcilierea modificărilor fondului comercial [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChangesI 
nIntangibleAssetsAnd 
GoodwillAbstract

label Reconcilierea modificărilor imobilizărilor necorporale și ale fondului 
comercial [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChangesI 
nIntangibleAssetsOther 
ThanGoodwillAbstract

label Reconcilierea modificărilor imobilizărilor necorporale, altele decât 
fondul comercial [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChangesI 
nInvestmentPropertyAb 
stract

label Reconcilierea modificărilor investițiilor imobiliare [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInLiabilitiesUnderInsuran 
ceContractsAndReinsuran 
ceContractsIssuedAbstract

label Reconcilierea modificărilor datoriilor din contractele de asigurare și de 
reasigurare emise [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInNetAssetsAvailableFor 
BenefitsAbstract

label Reconcilierea modificărilor activelor nete disponibile pentru beneficii 
[abstract]
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ifrs-full ReconciliationOfChangesI 
nOtherProvisionsAbstract

label Reconcilierea modificărilor altor provizioane [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInPropertyPlantAndEquip 
mentAbstract

label Reconcilierea modificărilor imobilizărilor corporale [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfChange 
sInReinsuranceAssetsAb 
stract

label Reconcilierea modificărilor activelor de reasigurare [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfFairVa 
lueOfCreditDerivativeAb 
stract

label Reconcilierea valorii juste a instrumentelor derivate de credit [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfNomina 
lAmountOfCreditDerivati 
veAbstract

label Reconcilierea valorii nominale a instrumentelor derivate de credit 
[abstract]

ifrs-full ReconciliationOfNumber 
OfSharesOutstandingAb 
stract

label Reconcilierea numărului de acțiuni în circulație [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfRegulator 
yDeferralAccountCreditBa 
lancesAbstract

label Reconcilierea soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfRegulator 
yDeferralAccountDebitBa 
lancesAbstract

label Reconcilierea soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [abstract]

ifrs-full ReconciliationOfReser 
veOfGainsAndLossesOnFi 
nancialAssetsMeasuredAt 
FairValueThroughOther 
ComprehensiveIncomeRe 
latedToInsuranceContract 
sToWhichPara 
graphsC18bC19bC24 
bAndC24cOfIFRS17Have 
BeenAppliedAbstract

label Reconcilierea rezervei din câștigurile și pierderile aferente activelor 
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global legată de contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele  
C18(b), C19(b), C24(b) și C24(c) din IFRS 17 [abstract]
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ifrs-full ReconciliationOfUndis 
countedLeasePaymentsTo 
NetInvestmentInFinance 
LeaseAbstract

label Reconcilierea plăților de leasing neactualizate cu investiția netă într-un 
contract de leasing financiar [abstract]

ifrs-full RecoverableAmountOfAs 
setOrCashgeneratingUnit

X instant, debit label Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unități generatoare de 
numerar

Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
e

documentation Cea mai mare valoare dintre valoarea justă a unui activ (sau a unei unități 
generatoare de numerar) minus costurile asociate cedării și valoarea sa de 
utilizare. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full RecurringFairValueMeasur 
ementMember

member label Evaluarea la valoarea justă recurentă [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 a

documentation Acest membru reprezintă evaluările la valoarea justă impuse sau permise 
de alte IFRS-uri în situația poziției financiare la sfârșitul fiecărei perioade 
de raportare. [Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full RedesignatedAmountMem 
ber

member label Cuantumul redesemnat [member] Practică comună: IFRS 1.29

documentation Acest membru reprezintă cuantumul care a fost redesemnat cu ocazia 
trecerii la IFRS-uri.

ifrs-full RedesignatedFinancialAsse 
tAsAvailableforsale

X instant, debit label Active financiare redesemnate drept disponibile pentru vânzare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 1.29

documentation Cuantumul activelor financiare redesemnate drept disponibile pentru 
vânzare cu ocazia trecerii la IFRS-uri. [Referințe: IFRS [member]; active 
financiare]

ifrs-full RedesignatedFinancialAsse 
tAtFairValueThroughProfi 
tOrLoss

X instant, debit label Active financiare redesemnate drept evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.29

documentation Cuantumul activelor financiare redesemnate pentru a fi evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere cu ocazia trecerii la IFRS-uri. 
[Referințe: la valoarea justă [member]; IFRS [member]; active financiare]
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ifrs-full RedesignatedFinancialLia 
bilityAtFairValueThrough 
ProfitOrLoss

X instant, credit label Datorii financiare redesemnate drept evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 1.29, 
prezentarea informațiilor: IFRS 1.29A

documentation Cuantumul datoriilor financiare redesemnate drept evaluate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere cu ocazia trecerii la IFRS-uri. [Referințe: la 
valoarea justă [member]; IFRS [member]; datorii financiare]

ifrs-full RedesignatedMember member [default] label Redesemnate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 1.29

documentation Acest membru reprezintă instrumentele financiare redesemnate cu 
ocazia trecerii la IFRS-uri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea 
standard a axei „Redesemnare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt 
membru.

ifrs-full RedesignationAxis axis label Redesemnare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 1.29

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ReductionOfIssuedCapital X duration, debit label Reducerea capitalului emis Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Reducerea capitalurilor proprii rezultată în urma unei reduceri a 
capitalului emis. [Referințe: capital emis]

ifrs-full RefundsProvision X instant, credit label Provizion pentru rambursări Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 4 politica 
de rambursare, exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului pentru rambursările care urmează să fie făcute 
de către entitate clienților săi. [Referințe: alte provizioane]

totalLabel Total provizion pentru rambursări

ifrs-full RefundsProvisionAbstract label Provizion pentru rambursări [abstract]
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ifrs-full RefundsProvisionMember member label Provizion pentru rambursări [member] Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 4 politica 
de rambursare, exemplu: IAS 37.87

documentation Acest membru reprezintă provizionul pentru rambursările care urmează 
să fie făcute de către entitate clienților săi. [Referințe: alte provizioane 
[member]]

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countBalancesAxis

axis label Soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 14.B22

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countBalancesClassifiedAs 
DisposalGroupsMember

member label Soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
clasificate drept grupuri destinate cedării [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.B22

documentation Acest membru reprezintă soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate care sunt clasificate drept grupuri destinate 
cedării. [Referințe: grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în 
vederea vânzării [member]; soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [member]]

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countBalancesMember

member [default] label Soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.B22

documentation Acest membru reprezintă soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate. Un sold al unui cont de amânare aferent 
activităților reglementate reprezintă soldul oricărui cont de cheltuieli 
(sau de venituri) care nu ar fi recunoscut drept activ sau datorie în 
conformitate cu alte standarde, dar care îndeplinește criteriile pentru 
amânare deoarece este inclus sau se așteaptă să fie inclus de către 
organismul de reglementare a tarifelor la determinarea tarifului 
(tarifelor) care poate (pot) fi percepute de la clienți. Acest membru 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Soldurile conturilor 
de amânare aferente activităților reglementate” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countBalancesNotClassifie 
dAsDisposalGroupsMem 
ber

member label Soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate care 
nu sunt clasificate drept grupuri destinate cedării [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.B22

documentation Acest membru reprezintă soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate care nu sunt clasificate drept grupuri destinate 
cedării. [Referințe: grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în 
vederea vânzării [member]; soldurile conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [member]]
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ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countCreditBalances

X instant, credit label Solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.20 
b, prezentarea informațiilor: IFRS 
14.33 a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 14.35documentation Cuantumul soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 

activităților reglementate. [Referințe: soldurile conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate [member]]

totalLabel Total solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

periodStartLabel Solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate la începutul perioadei

periodEndLabel Solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate la finalul perioadei

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countCreditBalancesAb 
stract

label Solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [abstract]

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countCreditBalancesAn 
dRelatedDeferredTaxLiabil 
ity

X instant, credit label Solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate și datorii privind impozitul amânat legate de acestea

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.24, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.B11 
a

documentation Cuantumul soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și al datoriilor privind impozitul amânat legate 
de acestea. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate; datoria privind impozitul amânat 
legată de soldurile conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate]

totalLabel Total solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate și datorii privind impozitul amânat legate de acestea

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countCreditBalancesAn 
dRelatedDeferredTaxLiabi 
lityAbstract

label Solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate și datorii privind impozitul amânat legate de acestea 
[abstract]

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countCreditBalancesDirec 
tlyRelatedToDispo 
salGroup

X instant, credit label Solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legate direct de un grup destinat cedării

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.25

documentation Cuantumul soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate care sunt legate direct de un grup destinat 
cedării. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate; grupuri destinate cedării clasificate drept 
deținute în vederea vânzării [member]]
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ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countDebitBalances

X instant, debit label Solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.20 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
14.33 a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 14.35documentation Cuantumul soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 

activităților reglementate. [Referințe: soldurile conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate [member]]

totalLabel Total solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate

periodStartLabel Solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate la începutul perioadei

periodEndLabel Solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate la finalul perioadei

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countDebitBalancesAb 
stract

label Solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate [abstract]

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countDebitBalancesAndRe 
latedDeferredTaxAsset

X instant, debit label Solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate și creanțe privind impozitul amânat legate de acestea

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.24, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.B11 
a

documentation Cuantumul soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate și al creanțelor privind impozitul amânat 
legate de acestea. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate; creanța privind impozitul amânat 
legată de soldurile conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate]

totalLabel Total solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate și creanțe privind impozitul amânat legate de acestea

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countDebitBalancesAndRe 
latedDeferredTaxAssetAb 
stract

label Solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate și creanțe privind impozitul amânat legate de acestea 
[abstract]

ifrs-full RegulatoryDeferralAc 
countDebitBalancesDirec 
tlyRelatedToDispo 
salGroup

X instant, debit label Solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților 
reglementate legate direct de un grup destinat cedării

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.25

documentation Cuantumul soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate care sunt legate direct de un grup destinat 
cedării. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate; grupuri destinate cedării clasificate drept 
deținute în vederea vânzării [member]]
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ifrs-full RegulatoryEnvironment 
sAxis

axis label Medii de reglementare [axis] Exemplu: IAS 19.138 c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full RegulatoryEnvironments 
Member

member [default] label Medii de reglementare [member] Exemplu: IAS 19.138 c

documentation Acest membru reprezintă toate mediile de reglementare. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Medii de 
reglementare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ReimbursementRightsAt 
FairValue

X instant, debit label Drepturile de rambursare legate de obligațiile privind beneficiul 
determinat, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IAS 19.140 
b

documentation Cuantumul drepturilor entității la rambursarea parțială sau totală de 
către un terț a cheltuielilor necesare pentru decontarea unei obligații 
privind beneficiul determinat recunoscute ca activ separat și evaluate la 
valoarea justă. [Referințe: la valoarea justă [member]]

periodStartLabel Drepturile de rambursare legate de obligațiile privind beneficiul 
determinat, la valoarea justă la începutul perioadei

periodEndLabel Drepturile de rambursare legate de obligațiile privind beneficiul 
determinat, la valoarea justă la finalul perioadei

ifrs-full ReinsuranceAssets X instant, debit label Active de reasigurare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation Cuantumul drepturilor contractuale nete care îi revin cedentului în baza 
unui contract de reasigurare.

periodStartLabel Active de reasigurare la începutul perioadei

periodEndLabel Active de reasigurare la finalul perioadei
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ifrs-full ReinsuranceContractsHeld 
Member

member label Contracte de reasigurare deținute [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.131 a, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.98

documentation Acest membru reprezintă contracte de reasigurare deținute. Contractele 
de reasigurare sunt contracte de asigurare emise de o entitate 
(reasigurătorul) pentru a compensa o altă entitate pentru daunele 
rezultate din unul sau mai multe contracte de asigurare emise de această 
a doua entitate (contracte subiacente). [Referințe: contracte de asigurare 
[member]]

ifrs-full ReinsuranceContractsHeld 
ThatAreAssets

X instant, debit label Contracte de reasigurare deținute care sunt active Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.54 da, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.78 c

documentation Cuantumul contractelor de reasigurare deținute care sunt active. 
[Referințe: active; contracte de reasigurare deținute [member]]

ifrs-full ReinsuranceContractsHeld 
ThatAreLiabilities

X instant, credit label Contracte de reasigurare deținute care sunt datorii Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IAS 1.54 ma, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.78 d

documentation Cuantumul contractelor de reasigurare deținute care sunt datorii. 
[Referințe: datorii; contracte de reasigurare deținute [member]]

ifrs-full ReinsurersShareOfAmoun 
tArisingFromInsurance 
ContractsMember

member label Partea reasigurătorilor din cuantumul rezultat din contracte de asigurare 
[member]

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Acest membru reprezintă partea reasigurătorilor din cuantumul rezultat 
din contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare 
[member]]
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ifrs-full RelatedPartiesMember member label Părți afiliate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19

documentation Acest membru reprezintă părțile afiliate. Părțile afiliate sunt persoane sau 
entități care sunt afiliate entității care își întocmește situațiile financiare 
(entitatea raportoare). (a) O persoană sau un membru apropiat al familiei 
persoanei este afiliat unei entități raportoare dacă persoana respectivă: (i) 
deține controlul sau controlul comun asupra entității raportoare; (ii) are 
o influență semnificativă asupra entității raportoare sau (iii) face parte 
din personalul-cheie din conducerea entității raportoare sau din 
conducerea unei societăți-mamă a entității raportoare. (b) O entitate este 
afiliată unei entități raportoare dacă întrunește oricare dintre 
următoarele condiții: (i) entitatea și entitatea raportoare fac parte din 
același grup (ceea ce înseamnă că fiecare societate-mamă, filială sau 
filială-membră aste afiliată celorlalte entități); (ii) o entitate este o entitate 
asociată sau o asociere în participație a celeilalte entități (sau o entitate 
asociată sau o asociere în participație a unei entități membre a unui grup 
din care face parte și cealaltă entitate); (iii) ambele entități sunt asocieri în 
participație ale aceleiași părți terțe; (iv) o entitate este o asociere în 
participație a unei terțe părți iar cealaltă entitate este o entitate asociată 
părții terțe; (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare în 
beneficiul angajaților entității raportoare sau ai unei entități afiliate 
entității raportoare. Dacă entitatea raportoare în sine este un asemenea 
plan, angajatorii care finanțează planul sunt, de asemenea, afiliați 
entității raportoare; (vi) entitatea este controlată sau controlată în comun 
de către o persoană definită la litera (a); (vii) o persoană identificată la 
litera (a) punctul (i) are o influență semnificativă asupra entității sau face 
parte din personalul-cheie din conducerea entității (sau din conducerea 
unei societăți-mamă a entității); (viii) entitatea, sau orice membru al unui 
grup din care aceasta face parte, furnizează entității raportoare sau 
societății-mamă a entității raportoare servicii legate de personalul-cheie 
din conducerea entității respective. [Referințe: asocieri în participație 
[member]; personalul-cheie din conducerea entității sau a societății- 
mamă [member]]
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ifrs-full RelatedPartyTransaction 
sAbstract

label Tranzacții cu părțile afiliate [abstract]

ifrs-full RemainingAmortisation 
PeriodOfIntangibleAssets 
MaterialToEntity2019

DUR label Perioada de amortizare rămasă a imobilizărilor necorporale 
semnificative pentru entitate

Prezentarea informațiilor: IAS 38.122 
b

documentation Perioada de amortizare rămasă a imobilizărilor necorporale individuale 
care sunt semnificative în situațiile financiare ale entității. [Referințe: 
cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

ifrs-full RemainingContractualUn 
discountedCashOutflow 
sInflowsThatAriseFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant, credit label Ieșirile (intrările) de numerar contractuale neactualizate rămase generate 
de contractele care intră sub incidența IFRS 17 care sunt datorii

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b (i)

documentation Cuantumul ieșirilor (intrărilor) de numerar contractuale neactualizate 
rămase generate de contractele care intră sub incidența IFRS 17 care sunt 
datorii.

ifrs-full RemainingRecoveryPerio 
dOfRegulatoryDeferralAc 
countDebitBalances2019

DUR label Perioada de recuperare rămasă a soldurilor debitoare ale conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.33 c

documentation Perioada de recuperare rămasă a soldurilor debitoare ale conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate. [Referințe: solduri debitoare 
ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

ifrs-full RemainingReversalPerio 
dOfRegulatoryDeferralAc 
countCreditBalances2019

DUR label Perioada de reluare rămasă a soldurilor creditoare ale conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.33 c

documentation Perioada de reluare rămasă a soldurilor creditoare ale conturilor de 
amânare aferente activităților reglementate. [Referințe: solduri creditoare 
ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]
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ifrs-full RemainingUnamortised 
GainsAndLossesArisin 
gOnBuyingReinsurance

X instant, credit label Câștigurile (pierderile) neamortizate rămase care provin din cumpărarea 
de reasigurări

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b (ii)

documentation Cuantumul câștigurilor (pierderilor) amânate neamortizate care provin 
din cumpărarea de reasigurări.

periodStartLabel Câștigurile (pierderile) neamortizate rămase care provin din cumpărarea 
de reasigurări la începutul perioadei

periodEndLabel Câștigurile (pierderile) neamortizate rămase care provin din cumpărarea 
de reasigurări la finalul perioadei

ifrs-full RentalExpense X duration, debit label Cheltuieli cu chiriile Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor recunoscute aferente activităților de închiriere.

ifrs-full RentalIncome X duration, credit label Venituri din chirii Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute provenite din activități de închiriere.

ifrs-full RentalIncomeFromInvest 
mentProperty

X duration, credit label Venituri din chirii provenite din investiții imobiliare Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 f 
(i)

documentation Cuantumul veniturilor din chirii provenite din investiții imobiliare 
recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full RentalIncomeFromInvest 
mentPropertyNetOfDirec 
tOperatingExpense

X duration, credit label Venituri din chirii provenite din investiții imobiliare, după deducerea 
cheltuielilor directe de exploatare

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din chirii provenite din investiții imobiliare, după 
deducerea cheltuielilor directe de exploatare aferente acestor investiții. 
[Referințe: cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor 
imobiliare; venituri din chirii provenite din investiții imobiliare]

netLabel Venituri din chirii provenite din investiții imobiliare, după deducerea 
cheltuielilor directe de exploatare

ifrs-full RentalIncomeFromInvest 
mentPropertyNetOfDirec 
tOperatingExpenseAb 
stract

label Venituri din chirii provenite din investiții imobiliare, după deducerea 
cheltuielilor directe de exploatare [abstract]
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ifrs-full RentDeferredIncome X instant, credit label Venituri înregistrate în avans din chirii Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor înregistrate în avans provenite din activitățile de 
închiriere. [Referințe: venituri înregistrate în avans, altele decât datoriile 
din contracte]

ifrs-full RentDeferredIncomeClassi 
fiedAsCurrent

X instant, credit label Venituri înregistrate în avans din chirii clasificate drept curente Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor înregistrate în avans din chirii clasificate drept 
curente. [Referințe: Venituri înregistrate în avans din chirii]

ifrs-full RentDeferredIncomeClassi 
fiedAsNoncurrent

X instant, credit label Venituri înregistrate în avans din chirii clasificate drept venituri pe 
termen lung

Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul veniturilor înregistrate în avans din chirii clasificate drept 
venituri pe termen lung. [Referințe: Venituri înregistrate în avans din 
chirii]

ifrs-full RentMeasurementInput 
Member

member label Chirii, dată de intrare pentru evaluare [member] Practică comună: IFRS 13.93 d

documentation Acest membru reprezintă chiriile utilizate ca dată de intrare pentru 
evaluare.

ifrs-full RepairsAndMaintenan 
ceExpense

X duration, debit label Cheltuieli de reparație și întreținere Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor suportate pentru întreținerea zilnică a activelor, 
care pot include costurile cu manopera, consumabilele sau 
componentele mici.

ifrs-full RepaymentsOfBondsNote 
sAndDebentures

X duration, credit label Rambursări ale obligațiunilor, ale efectelor comerciale și ale titlurilor de 
creanță negarantate

Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru rambursările obligațiunilor, ale efectelor 
comerciale și ale titlurilor de creanță negarantate.

ifrs-full RepaymentsOfBorrowing 
sClassifiedAsFinancingAc 
tivities

(X) duration, credit label Rambursări ale împrumuturilor, clasificate drept activități de finanțare Exemplu: IAS 7.17 d

documentation Ieșirile de numerar pentru decontarea împrumuturilor, clasificate drept 
activități de finanțare. [Referințe: împrumuturi]

negatedTerseLa-
bel

Rambursări ale împrumuturilor
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ifrs-full RepaymentsOfCurrentBor 
rowings

X duration, credit label Rambursări ale împrumuturilor curente Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru rambursări ale împrumuturilor curente. 
[Referințe: împrumuturi curente]

ifrs-full RepaymentsOfNoncurrent 
Borrowings

X duration, credit label Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru rambursări ale împrumuturilor pe termen 
lung. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full RepaymentsOfSubordina 
tedLiabilities

X duration, credit label Rambursări ale datoriilor subordonate Practică comună: IAS 7.17

documentation Ieșirile de numerar pentru rambursări ale datoriilor subordonate. 
[Referințe: datorii subordonate]

ifrs-full ReportableSegmentsMem 
ber

member label Segmente raportabile [member] Exemplu: IAS 19.138 d, prezentarea 
informațiilor: IFRS 15.115, exemplu: 
intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.96 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 8.23documentation Acest membru reprezintă segmentele operaționale pentru care IFRS 8 

impune prezentarea de informații. Entitatea trebuie să raporteze separat 
informațiile despre un segment operațional care respectă oricare dintre 
următoarele praguri cantitative: (a) veniturile raportate, inclusiv 
vânzările către clienți externi și vânzările sau transferurile între 
segmente, reprezintă 10 la sută sau mai mult din veniturile combinate, 
interne și externe, ale tuturor segmentelor operaționale; (b) valoarea 
absolută a profitului sau pierderii sale raportate este 10 la sută sau mai 
mult din cea mai mare valoare, în valoare absolută, dintre (i) profitul 
combinat raportat pentru toate segmentele operaționale care nu au 
raportat o pierdere și (ii) pierderea combinată raportată din toate 
segmentele operaționale care au raportat o pierdere sau (c) activele sale 
reprezintă 10 la sută sau mai mult din activele combinate ale tuturor 
segmentelor operaționale. Alte segmente operaționale care nu respectă 
niciunul dintre pragurile cantitative pot fi considerate raportabile și pot 
fi prezentate separat dacă conducerea este de părere că informațiile 
despre segmente ar fi utile pentru utilizatorii situațiilor financiare. 
[Referințe: segmente operaționale [member]]
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ifrs-full ReportedIfInCompliance 
WithRequirementOfIFRS 
Member

member label Informații raportate dacă s-ar fi respectat cerințele IFRS [member] Practică comună: IAS 1.20 d

documentation Acest membru reprezintă informațiile care ar fi fost raportate de către 
entitate în situațiile financiare dacă s-ar fi respectat cerința prevăzută 
într-un IFRS, în cazul în care entitatea s-a abătut de la cerința respectivă.

ifrs-full ReportingYearMember member label Anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă anul de raportare.

ifrs-full RepurchaseAgreement 
sAndCashCollateralOnSe 
curitiesLent

X instant, credit label Acorduri de răscumpărare și garanții în numerar pentru titlurile de 
valoare date cu împrumut

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul instrumentelor vândute cu intenția de reachiziționare în 
acorduri de răscumpărare și al garanțiilor în numerar pentru titlurile de 
valoare date cu împrumut.

ifrs-full ResearchAndDevelopmen 
tExpense

X duration, debit label Cheltuieli de cercetare și dezvoltare Prezentarea informațiilor: IAS 38.126

documentation Cuantumul cheltuielilor care pot fi atribuite direct activităților de 
cercetare și dezvoltare, recunoscute în profit sau pierdere.

ifrs-full ReserveForCatastrophe X instant, credit label Rezerva pentru catastrofe Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.78 e, prezentarea informațiilor: 
data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG58

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în resurse pentru 
acoperirea pierderilor catastrofice rare, dar grave cauzate de evenimente 
precum daunele aduse instalațiilor nucleare sau sateliților ori daunele 
provocate de cutremure.

ifrs-full ReserveForCatastrophe 
Member

member label Rezerva pentru catastrofe [member] Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.108, prezentarea informațiilor: 
data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG58

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în resurse pentru acoperirea pierderilor catastrofice rare, dar 
grave cauzate de evenimente precum daunele aduse instalațiilor nucleare 
sau sateliților ori daunele provocate de cutremure.
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ifrs-full ReserveForEqualisation X instant, credit label Rezerva pentru egalizare Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.78 e, prezentarea informațiilor: 
data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG58documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în resurse pentru 

acoperirea fluctuațiilor aleatorii ale cheltuielilor cu daunele în jurul 
valorii preconizate a daunelor pentru anumite tipuri de contracte de 
asigurare.

ifrs-full ReserveForEqualisation 
Member

member label Rezerva pentru egalizare [member] Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.108, prezentarea informațiilor: 
data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG58documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 

constă în resurse pentru acoperirea fluctuațiilor aleatorii ale cheltuielilor 
cu daunele în jurul valorii preconizate a daunelor pentru anumite tipuri 
de contracte de asigurare (de exemplu asigurările împotriva grindinei, 
asigurările de credit, asigurările pentru garanții și asigurările împotriva 
fraudelor), utilizând o formulă bazată pe experiența acumulată timp de 
mai mulți ani.

ifrs-full ReserveOfCashFlowHed 
ges

X instant, credit label Rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor Practică comună: IAS 1.78 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.11documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă partea cumulată 

din câștigul sau pierderea aferent(ă) instrumentului de acoperire 
împotriva riscurilor care este considerată a fi o acoperire eficace pentru 
acoperirile fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor. [Referințe: 
acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full ReserveOfCashFlowHedge 
sContinuingHedges

X instant, credit label Rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor, 
acoperirile continue împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B 
b (ii)

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerva din 
acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor în raport cu 
acoperirile continue împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din 
acoperirea fluxurilor de trezorerie]

ifrs-full ReserveOfCashFlowHedge 
sHedgingRelationshipsFor 
WhichHedgeAccountingIs 
NoLongerApplied

X instant, credit label Rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor, 
relațiile de acoperire împotriva riscurilor pentru care nu mai este aplicată 
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B 
b (iii)

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerva din 
acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor în raport cu 
relațiile de acoperire împotriva riscurilor pentru care nu mai este aplicată 
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din 
acoperirea fluxurilor de trezorerie]
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ifrs-full ReserveOfCashFlowHedge 
sMember

member label Rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor 
[member]

Exemplu: IAS 1.108, prezentarea 
informațiilor: IFRS 9.6.5.11

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în partea cumulată din câștigul sau pierderea aferent(ă) 
instrumentului de acoperire împotriva riscurilor care este considerată a 
fi o acoperire eficace pentru acoperirile fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor. [Referințe: acoperiri ale fluxurilor de trezorerie 
împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full ReserveOfChangeInFairVa 
lueOfFinancialLiabilityAt 
tributableToChangeInCre 
ditRiskOfLiability

X instant, credit label Rezerva din modificarea valorii juste a datoriei financiare care poate fi 
atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective

Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în modificarea 
cumulată a valorii juste a datoriilor financiare care poate fi atribuită 
modificărilor riscului de credit al datoriilor respective. [Referințe: risc de 
credit [member]; datorii financiare]

ifrs-full ReserveOfChangeInFairVa 
lueOfFinancialLiabilityAt 
tributableToChangeInCre 
ditRiskOfLiabilityMember

member label Rezerva din modificarea valorii juste a datoriei financiare care poate fi 
atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective [member]

Exemplu: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în modificarea cumulată a valorii juste a datoriilor financiare care 
poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriilor respective. 
[Referințe: risc de credit [member]; datorii financiare]

ifrs-full ReserveOfChangeInVa 
lueOfForeignCurrencyBa 
sisSpreads

X instant, credit label Rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară Practică comună: IAS 1.78 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.16documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în modificarea 

cumulată a valorii marjelor cu bază valutară ale instrumentelor 
financiare atunci când sunt excluse din desemnarea acestor instrumente 
financiare drept instrumente de acoperire împotriva riscurilor.

ifrs-full ReserveOfChangeInVa 
lueOfForeignCurrencyBa 
sisSpreadsMember

member label Rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară [member] Exemplu: IAS 1.108, prezentarea 
informațiilor: IFRS 9.6.5.16

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în modificarea cumulată a valorii marjelor cu bază valutară ale 
instrumentelor financiare atunci când sunt excluse din desemnarea 
acestor instrumente financiare drept instrumente de acoperire împotriva 
riscurilor.
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ifrs-full ReserveOfChangeInVa 
lueOfForwardElementsOf 
ForwardContracts

X instant, credit label Rezerva de modificare a valorii elementelor forward din contractele 
forward

Practică comună: IAS 1.78 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.16

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în modificarea 
cumulată a valorii elementelor forward din contractele forward atunci 
când se separă elementul forward și elementul la vedere dintr-un 
contract forward și se desemnează ca instrument de acoperire împotriva 
riscurilor doar modificările elementului la vedere.

ifrs-full ReserveOfChangeInVa 
lueOfForwardElementsOf 
ForwardContractsMember

member label Rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele 
forward [member]

Exemplu: IAS 1.108, prezentarea 
informațiilor: IFRS 9.6.5.16

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în modificarea cumulată a valorii elementelor forward din 
contractele forward atunci când se separă elementul forward și 
elementul la vedere dintr-un contract forward și se desemnează ca 
instrument de acoperire împotriva riscurilor doar modificările 
elementului la vedere.

ifrs-full ReserveOfChangeInVa 
lueOfTimeValueOfOp 
tions

X instant, credit label Rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor Practică comună: IAS 1.78 e, 
prezentarea informațiilor: IFRS 
9.6.5.15

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în modificarea 
cumulată a valorii-timp a opțiunilor atunci când se separă valoarea 
intrinsecă de valoarea-timp dintr-un contract pe opțiuni și se 
desemnează ca instrument de acoperire împotriva riscurilor numai 
modificările valorii intrinseci.

ifrs-full ReserveOfChangeInVa 
lueOfTimeValueOfOp 
tionsMember

member label Rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor [member] Exemplu: IAS 1.108, prezentarea 
informațiilor: IFRS 9.6.5.15

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în modificarea cumulată a valorii-timp a opțiunilor atunci când se 
separă valoarea intrinsecă de valoarea-timp dintr-un contract pe opțiuni 
și se desemnează ca instrument de acoperire împotriva riscurilor numai 
modificările valorii intrinseci.
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ifrs-full ReserveOfDiscretionary 
ParticipationFeatures

X instant, credit label Rezerva din caracteristicile de participare discreționară Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.78 e, prezentarea informațiilor: 
data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.34 b, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG22 fdocumentation O componentă a capitalurilor proprii rezultată din caracteristici de 

participare discreționară. Caracteristicile de participare discreționară 
reprezintă drepturi contractuale de a primi, pe lângă beneficiile 
garantate, beneficii suplimentare: (a) care este probabil să reprezinte o 
parte importantă din beneficiile contractuale totale; (b) a căror valoare 
sau plasare în timp este, conform contractului, de competența exclusivă 
a emitentului și (c) care sunt, conform contractului, bazate pe: (i) 
performanța unui anumit portofoliu de contracte sau a unui tip 
specificat de contracte; (ii) rentabilitățile realizate și/sau nerealizate ale 
investițiilor aferente unui fond specificat de active deținut de către 
emitent sau (iii) profitul sau pierderea companiei, fondului sau altei 
entități care emite contractul.

ifrs-full ReserveOfDiscretionary 
ParticipationFeaturesMem 
ber

member label Rezerva din caracteristicile de participare discreționară [member] Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.108, prezentarea informațiilor: 
data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.34 b, 
prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG22 fdocumentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii rezultată 

din caracteristici de participare discreționară. Caracteristicile de 
participare discreționară reprezintă drepturi contractuale de a primi, pe 
lângă beneficiile garantate, beneficii suplimentare: (a) care este probabil 
să reprezinte o parte importantă din beneficiile contractuale totale; (b) a 
căror valoare sau plasare în timp este, conform contractului, de 
competența exclusivă a emitentului și (c) care sunt, conform 
contractului, bazate pe: (i) performanța unui anumit portofoliu de 
contracte sau a unui tip specificat de contracte; (ii) rentabilitățile realizate  
și/sau nerealizate ale investițiilor aferente unui fond specificat de active 
deținut de către emitent sau (iii) profitul sau pierderea companiei, 
fondului sau altei entități care emite contractul.

ifrs-full ReserveOfEquityCompo 
nentOfConvertibleInstru 
ments

X instant, credit label Rezerva de componente de capitaluri proprii a instrumentelor 
convertibile

Practică comună: IAS 1.55

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în componente ale 
instrumentelor convertibile clasificate drept capitaluri proprii.
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ifrs-full ReserveOfEquityCompo 
nentOfConvertibleInstru 
mentsMember

member label Rezerva de componente de capitaluri proprii a instrumentelor 
convertibile [member]

Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în componente ale instrumentelor convertibile clasificate drept 
capitaluri proprii.

ifrs-full ReserveOfExchangeDiffer 
encesOnTranslation

X instant, credit label Rezerva din diferențele de curs valutar provenite din conversie Prezentarea informațiilor: IAS 21.52 b

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în diferențele de curs 
valutar provenite din conversia situațiilor financiare recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global și integrate în capitalurile proprii. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full ReserveOfExchangeDiffer 
encesOnTranslationConti 
nuingHedges

X instant, credit label Rezerva din diferențele de curs valutar provenite din conversie, 
acoperirile continue împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B 
b (ii)

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerva din 
diferențele de curs valutar provenite din conversie în raport cu 
acoperirile continue împotriva riscurilor. [Referințe: rezervă din 
diferențele de curs valutar provenite din conversie]

ifrs-full ReserveOfExchangeDiffer 
encesOnTranslationHed 
gingRelationshipsFor 
WhichHedgeAccountingIs 
NoLongerApplied

X instant, credit label Rezerva din diferențele de curs valutar provenite din conversie, relațiile 
de acoperire împotriva riscurilor pentru care nu mai este aplicată 
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B 
b (iii)

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerva din 
diferențele de curs valutar provenite din conversie în raport cu relațiile de 
acoperire împotriva riscurilor pentru care nu mai este aplicată 
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: rezervă din 
diferențele de curs valutar provenite din conversie]

ifrs-full ReserveOfExchangeDiffer 
encesOnTranslationMem 
ber

member label Rezerva din diferențele de curs valutar provenite din conversie [member] Exemplu: IAS 1.108, prezentarea 
informațiilor: IAS 21.52 b

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în diferențele cumulate de curs valutar provenite din conversia 
situațiilor financiare recunoscute în alte elemente ale rezultatului global. 
[Referințe: alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full ReserveOfFinanceInco 
meExpensesFromReinsur 
anceContractsHeldExclu 
dedFromProfitOrLoss

X instant, credit label Rezerva din veniturile (cheltuielile) financiare din contractele de 
reasigurare deținute excluse din profit sau pierdere

Practică comună: intră în vigoare la 
1.1.2023 IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă veniturile 
(cheltuielile) financiare acumulate din contractele de reasigurare deținute 
excluse din profit sau pierdere. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare 
legate de asigurări; contracte de reasigurare deținute [member]]

ifrs-full ReserveOfFinanceInco 
meExpensesFromReinsur 
anceContractsHeldExclu 
dedFromProfitOrLossMem 
ber

member label Rezerva din veniturile (cheltuielile) financiare din contractele de 
reasigurare deținute excluse din profit sau pierdere [member]

Exemplu: intră în vigoare la 1.1.2023
IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în veniturile (cheltuielile) financiare acumulate din contractele de 
reasigurare deținute excluse din profit sau pierdere. [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de reasigurare 
deținute [member]]

ifrs-full ReserveOfGainsAndLosses 
FromInvestmentsInEqui 
tyInstruments

X instant, credit label Rezerva de câștiguri și pierderi din investiții în instrumente de capitaluri 
proprii

Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în câștigurile și 
pierderile cumulate din investițiile în instrumente de capitaluri proprii 
pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global.

ifrs-full ReserveOfGainsAndLosses 
FromInvestmentsInEqui 
tyInstrumentsMember

member label Rezerva din câștigurile și pierderile din investițiile în instrumentele de 
capitaluri proprii [member]

Exemplu: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în câștigurile și pierderile cumulate din investițiile în instrumente 
de capitaluri proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global.

ifrs-full ReserveOfGainsAndLosse 
sOnFinancialAssetsMeasur 
edAtFairValueThroughO 
therComprehensiveIn 
come

X instant, credit label Rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în rezerva din 
câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global. [Referințe: active 
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 
global; alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full ReserveOfGainsAndLosse 
sOnFinancialAssetsMeasur 
edAtFairValueThroughO 
therComprehensiveInco 
meMember

member label Rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [member]

Exemplu: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în câștigurile și pierderile cumulate aferente activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
[Referințe: active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full ReserveOfGainsAndLosse 
sOnFinancialAssetsMeasur 
edAtFairValueThroughO 
therComprehensiveInco 
meRelatedToInsurance 
ContractsToWhichPara 
graphsC18bC19bC24 
bAndC24cOfIFRS17Have 
BeenApplied

X instant, credit label Rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global legată de 
contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele C18(b), C19(b),  
C24(b) și C24(c) din IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.116

documentation Cuantumul cumulat inclus în alte elemente ale rezultatului global pentru 
activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global legată de contractele de asigurare pentru care s-au 
aplicat punctele C18(b), C19(b), C24(b) și C24(c) din IFRS 17. [Referințe: 
active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global]

periodStartLabel Rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global legată de 
contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele C18(b), C19(b),  
C24(b) și C24(c) din IFRS 17 la începutul perioadei

periodEndLabel Rezerva din câștigurile și pierderile aferente activelor financiare evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global legată de 
contractele de asigurare pentru care s-au aplicat punctele C18(b), C19(b),  
C24(b) și C24(c) din IFRS 17 la finalul perioadei
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ifrs-full ReserveOfGainsAndLosse 
sOnHedgingInstruments 
ThatHedgeInvestmentsInE 
quityInstruments

X instant, credit label Rezerva din câștigurile și pierderile aferente instrumentelor de acoperire 
împotriva riscurilor care acoperă împotriva riscurilor investițiile în 
instrumente de capitaluri proprii

Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în câștigurile și 
pierderile cumulate aferente instrumentelor de acoperire împotriva 
riscurilor care acoperă împotriva riscurilor investițiile în instrumente de 
capitaluri proprii pe care entitatea le-a desemnat la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global.

ifrs-full ReserveOfGainsAndLosse 
sOnHedgingInstruments 
ThatHedgeInvestmentsInE 
quityInstrumentsMember

member label Rezerva din câștigurile și pierderile aferente instrumentelor de acoperire 
împotriva riscurilor care acoperă împotriva riscurilor investițiile în 
instrumente de capitaluri proprii [member]

Exemplu: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în câștigurile și pierderile cumulate aferente instrumentelor de 
acoperire împotriva riscurilor care acoperă împotriva riscurilor 
investițiile în instrumente de capitaluri proprii pe care entitatea le-a 
desemnat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

ifrs-full ReserveOfGainsAndLosse 
sOnRemeasuringAvailable 
forsaleFinancialAssets

X instant, credit label Rezerva din câștigurile și pierderile rezultate din reevaluarea activelor 
financiare disponibile pentru vânzare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în câștigurile și 
pierderile cumulate rezultate din reevaluarea activelor financiare 
disponibile pentru vânzare. [Referințe: active financiare disponibile 
pentru vânzare]

ifrs-full ReserveOfGainsAndLosse 
sOnRemeasuringAvailable 
forsaleFinancialAssets 
Member

member label Rezerva din câștigurile și pierderile rezultate din reevaluarea activelor 
financiare disponibile pentru vânzare [member]

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în câștigurile și pierderile cumulate rezultate din reevaluarea 
activelor financiare disponibile pentru vânzare. [Referințe: active 
financiare disponibile pentru vânzare]
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ifrs-full ReserveOfInsuranceFinan 
ceIncomeExpensesFromIn 
suranceContractsIssuedEx 
cludedFromProfitOrLoss 
ThatWillBeReclassifiedTo 
ProfitOrLoss

X instant, credit label Rezerva din veniturile (cheltuielile) financiare legate de asigurări din 
contractele de asigurare emise excluse din profit sau pierdere care vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere

Practică comună: intră în vigoare la 
1.1.2023 IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă veniturile 
(cheltuielile) financiare cumulate legate de asigurări din contractele de 
asigurare emise excluse din profit sau pierdere care vor fi reclasificate 
ulterior în profit sau pierdere. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare 
legate de asigurări; contracte de asigurare emise [member]]

ifrs-full ReserveOfInsuranceFinan 
ceIncomeExpensesFromIn 
suranceContractsIssuedEx 
cludedFromProfitOrLoss 
ThatWillBeReclassifiedTo 
ProfitOrLossMember

member label Rezerva din veniturile (cheltuielile) financiare legate de asigurări din 
contractele de asigurare emise excluse din profit sau pierdere care vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere [member]

Exemplu: intră în vigoare la 1.1.2023
IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în veniturile (cheltuielile) financiare cumulate legate de asigurări 
din contractele de asigurare emise excluse din profit sau pierdere care vor 
fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere. [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de asigurare emise 
[member]]

ifrs-full ReserveOfInsuranceFinan 
ceIncomeExpensesFromIn 
suranceContractsIssuedEx 
cludedFromProfitOrLoss 
ThatWillNotBeReclassified 
ToProfitOrLoss

X instant, credit label Rezerva din veniturile (cheltuielile) financiare legate de asigurări din 
contractele de asigurare emise excluse din profit sau pierdere care nu vor 
fi reclasificate în profit sau pierdere

Practică comună: intră în vigoare la 
1.1.2023 IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă veniturile 
(cheltuielile) financiare cumulate legate de asigurări din contractele de 
asigurare emise excluse din profit sau pierdere care nu vor fi reclasificate 
ulterior în profit sau pierdere. [Referințe: venituri (cheltuieli) financiare 
legate de asigurări; contracte de asigurare emise [member]]
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ifrs-full ReserveOfInsuranceFinan 
ceIncomeExpensesFromIn 
suranceContractsIssuedEx 
cludedFromProfitOrLoss 
ThatWillNotBeReclassified 
ToProfitOrLossMember

member label Rezerva din veniturile (cheltuielile) financiare legate de asigurări din 
contractele de asigurare emise excluse din profit sau pierdere care nu vor 
fi reclasificate în profit sau pierdere [member]

Exemplu: intră în vigoare la 1.1.2023
IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în veniturile (cheltuielile) financiare cumulate legate de asigurări 
din contractele de asigurare emise excluse din profit sau pierdere care nu 
vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere. [Referințe: venituri 
(cheltuieli) financiare legate de asigurări; contracte de asigurare emise 
[member]]

ifrs-full ReserveOfOverlayAp 
proach

X instant, credit label Rezerva din abordare stratificată Practică comună: intră în vigoare la 
prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în ajustările cumulate 
rezultate din aplicarea abordării stratificate.

ifrs-full ReserveOfOverlayAp 
proachMember

member label Rezerva din abordare stratificată [member] Practică comună: intră în vigoare la 
prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în ajustările cumulate rezultate din aplicarea abordării stratificate.

ifrs-full ReserveOfRemeasurement 
sOfDefinedBenefitPlans

X instant, credit label Rezerva de reevaluare a planurilor de beneficii determinate Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în reevaluările 
cumulate ale planurilor de beneficii determinate. [Referințe: planuri de 
beneficii determinate [member]]

ifrs-full ReserveOfRemeasurement 
sOfDefinedBenefitPlans 
Member

member label Rezerva de reevaluare a planurilor de beneficii determinate [member] Exemplu: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii rezultată 
din reevaluarea planurilor de beneficii determinate. [Referințe: alte 
elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile (pierderile) 
din reevaluarea planurilor de beneficii determinate]
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ifrs-full ReserveOfSharebasedPay 
ments

X instant, credit label Rezerva din plățile pe bază de acțiuni Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii rezultată din plățile pe bază de 
acțiuni.

ifrs-full ReserveOfSharebasedPay 
mentsMember

member label Rezerva din plățile pe bază de acțiuni [member] Exemplu: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii rezultată 
din plățile pe bază de acțiuni.

ifrs-full ReservesWithinEquityAxis axis label Rezervele din cadrul capitalurilor proprii [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 b

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ResidualValueRiskMember member label Riscul aferent valorii reziduale [member] Exemplu: IFRS 7.40 a, exemplu: IFRS 7. 
IG32

documentation Acest membru reprezintă o componentă a altor riscuri de preț care 
constă în tipul de risc ca valoarea justă sau fluxurile viitoare de trezorerie 
ale unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificărilor 
valorilor reziduale. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full RestatedMember member [default] label Informații prezentate în perioada curentă [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 b, 
practică comună: IAS 1.20 d, 
prezentarea informațiilor: IAS 8.28 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.29 
c (i), prezentarea informațiilor: IAS 
8.49 b (i), prezentarea informațiilor: 
intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 
17.113 b

documentation Acest membru reprezintă informațiile prezentate în perioada curentă în 
situațiile financiare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a 
axelor „Aplicarea retroactivă și retratarea retroactivă” și „Abatere de la 
cerințele IFRS” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full RestrictedCashAndCashE 
quivalents

X instant, debit label Numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar a căror utilizare 
sau retragere este restricționată. [Referințe: numerar și echivalente de 
numerar]

ifrs-full RestrictionsOnAcces 
sToAssetsInFunds

text label Descrierea restricțiilor privind accesul la activele fondurilor Prezentarea informațiilor: IFRIC 5.11

documentation Descrierea restricțiilor privind accesul la activele fondurilor de 
dezafectare, de reconstituire și de reabilitare a mediului.
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ifrs-full RestrictionsOnRealisabil 
ityOfInvestmentProper 
tyOrRemittanceOfInco 
meAndProceedsOfDispo 
salOfInvestmentProperty

X instant label Restricții impuse asupra gradului de realizare a investițiilor imobiliare 
sau asupra transferului de venituri și încasări din cedarea unei investiții 
imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.75 g

documentation Cuantumul restricțiilor impuse asupra gradului de realizare a investițiilor 
imobiliare sau asupra transferului de venituri și încasări din cedare. 
[Referințe: investiții imobiliare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full RestructuringContingen 
tLiabilityMember

member label Datorie contingentă pentru restructurare [member] Exemplu: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă pentru restructurare, 
cum ar fi vânzarea sau încetarea activității unei părți a afacerii, închiderea 
sediilor dintr-o țară sau regiune sau mutarea activităților dintr-o țară sau 
regiune în alta, modificări ale structurii de conducere și reorganizări 
fundamentale care au un efect semnificativ asupra naturii și obiectului 
principal al activităților entității. [Referințe: datorii contingente 
[member]]

ifrs-full RestructuringProvision X instant, credit label Provizion de restructurare Exemplu: IAS 37.70

documentation Cuantumul provizionului pentru restructurare, cum ar fi vânzarea sau 
încetarea activității unei părți a afacerii, închiderea sediilor dintr-o țară 
sau regiune sau mutarea activităților dintr-o țară sau regiune în alta, 
modificări ale structurii de conducere și reorganizări fundamentale care 
au un efect semnificativ asupra naturii și obiectului principal al 
activităților entității. [Referințe: alte provizioane]

totalLabel Total provizion de restructurare

ifrs-full RestructuringProvisionAb 
stract

label Provizion de restructurare [abstract]

ifrs-full RestructuringProvision 
Member

member label Provizion de restructurare [member] Exemplu: IAS 37.70

documentation Acest membru reprezintă un provizion pentru restructurare, cum ar fi 
vânzarea sau încetarea activității unei părți a afacerii, închiderea sediilor 
dintr-o țară sau regiune sau mutarea activităților dintr-o țară sau regiune 
în alta, modificări ale structurii de conducere și reorganizări 
fundamentale care au un efect semnificativ asupra naturii și obiectului 
principal al activităților entității. [Referințe: alte provizioane [member]]
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ifrs-full RetainedEarnings X instant, credit label Rezultatul reportat Exemplu: IAS 1.78 e, exemplu: IAS 1. 
IG6

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în rezultatele 
nedistribuite cumulate ale entității sau în deficitul cumulat al acesteia.

totalLabel Total rezultat reportat

ifrs-full RetainedEarningsAbstract label Rezultat reportat [abstract]

ifrs-full RetainedEarningsExclu 
dingProfitLossForRepor 
tingPeriod

X instant, credit label Rezultat reportat, excluzând profitul (pierderea) pentru perioada de 
raportare

Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în rezultatele 
nedistribuite cumulate ale entității sau în deficitul cumulat al acesteia, 
excluzând profitul (pierderea) pentru perioada de raportare. [Referințe: 
rezultatul reportat]

ifrs-full RetainedEarningsExclu 
dingProfitLossForRepor 
tingPeriodMember

member label Rezultat reportat, excluzând profitul (pierderea) pentru perioada de 
raportare [member]

Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în rezultatele nedistribuite cumulate ale unei entități sau în 
deficitul cumulat al acesteia, excluzând profitul (pierderea) pentru 
perioada de raportare. [Referințe: rezultat reportat [member]]

ifrs-full RetainedEarningsMember member label Rezultatul reportat [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106, 
exemplu: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în rezultatele nedistribuite cumulate ale unei entități sau în 
deficitul cumulat al acesteia.

ifrs-full RetainedEarningsProfi 
tLossForReportingPeriod

X instant, credit label Rezultat reportat, profitul (pierderea) pentru perioada de raportare Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în profitul (pierderea) 
nedistribuit(ă) pentru perioada de raportare. [Referințe: rezultatul 
reportat; profit (pierdere)]
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ifrs-full RetainedEarningsProfi 
tLossForReportingPeriod 
Member

member label Rezultat reportat, profitul (pierderea) pentru perioada de raportare 
[member]

Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în profitul (pierderea) nedistribuit(ă) pentru perioada de 
raportare. [Referințe: rezultat reportat [member]; profit (pierdere)]

ifrs-full RetentionPayables X instant, credit label Datorii privind reținerile Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plății care este reținut de către entitate până la îndeplinirea 
unei condiții.

ifrs-full RetirementsIntangibleAs 
setsAndGoodwill

(X) duration, credit label Scoateri din uz, imobilizări necorporale și fond comercial Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare 
a scoaterilor din uz. [Referințe: imobilizări necorporale și fond 
comercial]

negatedLabel Scoateri din uz, imobilizări necorporale și fond comercial

ifrs-full RetirementsIntangibleAs 
setsOtherThanGoodwill

(X) duration, credit label Scoateri din uz, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial Practică comună: IAS 38.118 e

documentation Reducerea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca 
urmare a scoaterilor din uz. [Referințe: imobilizări necorporale, altele 
decât fondul comercial]

negatedLabel Scoateri din uz, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

ifrs-full RetirementsPropertyPlan 
tAndEquipment

(X) duration, credit label Scoateri din uz, imobilizări corporale Practică comună: IAS 16.73 e

documentation Reducerea imobilizărilor corporale ca urmare a scoaterilor din uz. 
[Referințe: imobilizări corporale]

negatedLabel Scoateri din uz, imobilizări corporale
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ifrs-full RetrospectiveApplicatio 
nAndRetrospectiveRestate 
mentAxis

axis label Aplicarea retroactivă și retratarea retroactivă [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 8.28 f 
(i), prezentarea informațiilor: IAS 8.29 
c (i), prezentarea informațiilor: IAS 
8.49 b (i)

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ReturnOnPlanAssetsExclu 
dingInterestIncomeOrEx 
penseBeforeTaxDefinedBe 
nefitPlans

X duration, credit label Rentabilitatea activelor planului, excluzând veniturile din dobânzi sau 
cheltuielile cu dobânzile, înainte de impozitare, planuri de beneficii 
determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, 
rezultat din rentabilitatea activelor planului, excluzând cuantumurile 
incluse în cheltuielile cu dobânzile (veniturile din dobânzi) care decurg 
din planurile de beneficii determinate. Rentabilitatea activelor planului 
reprezintă dobânda, dividendele și orice alt venit care derivă din activele 
planului, împreună cu câștigurile sau pierderile realizate și nerealizate la 
nivelul activelor planului, minus orice costuri de administrare a activelor 
planului și minus orice impozit de plătit de către planul respectiv, altul 
decât impozitele incluse în ipotezele actuariale utilizate pentru evaluarea 
valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat. [Referințe: 
alte elemente ale rezultatului global; planuri de beneficii determinate 
[member]; activele planului [member]; Alte elemente ale rezultatului 
global, înainte de impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea 
planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) 
datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat rezultată din 
rentabilitatea activelor planului, excluzând veniturile din dobânzi sau 
cheltuielile cu dobânzile]
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ifrs-full ReturnOnPlanAssetsExclu 
dingInterestIncomeOrEx 
penseNetOfTaxDefinedBe 
nefitPlans

X duration, credit label Rentabilitatea activelor planului, excluzând veniturile din dobânzi sau 
cheltuielile cu dobânzile, după impozitare, planuri de beneficii 
determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, 
rezultat din rentabilitatea activelor planului, excluzând cuantumurile 
incluse în cheltuielile cu dobânzile (veniturile din dobânzi) care decurg 
din planurile de beneficii determinate. Rentabilitatea activelor planului 
reprezintă dobânda, dividendele și orice alt venit care derivă din activele 
planului, împreună cu câștigurile sau pierderile realizate și nerealizate la 
nivelul activelor planului, minus orice costuri de administrare a activelor 
planului și minus orice impozit de plătit de către planul respectiv, altul 
decât impozitele incluse în ipotezele actuariale utilizate pentru evaluarea 
valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat. [Referințe: 
alte elemente ale rezultatului global; planuri de beneficii determinate 
[member]; activele planului [member]; alte elemente ale rezultatului 
global, după impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea 
planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) 
datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat rezultată din 
rentabilitatea activelor planului, excluzând veniturile din dobânzi sau 
cheltuielile cu dobânzile]

ifrs-full ReturnOnPlanAssetsNet 
DefinedBenefitLiabilityAs 
set

(X) duration, debit label Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din rentabilitatea activelor planului, excluzând 
veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c (i)

documentation Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din rentabilitatea activelor planului, excluzând 
cuantumurile incluse în veniturile din dobânzi sau în cheltuielile cu 
dobânzile. Rentabilitatea activelor planului reprezintă dobânda, 
dividendele și orice alt venit care derivă din activele planului, împreună 
cu câștigurile sau pierderile realizate și nerealizate la nivelul activelor 
planului, minus orice costuri de administrare a activelor planului și 
minus orice impozit de plătit de către planul respectiv, altul decât 
impozitele incluse în ipotezele actuariale utilizate pentru evaluarea 
valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat. [Referințe: 
activele planului [member]; datoria netă (activul net) privind beneficiul 
determinat; ipoteze actuariale [member]; creșterea (reducerea) datoriei 
nete (activului net) privind beneficiul determinat rezultată din 
cheltuielile cu dobânzile (veniturile din dobânzi)]

negatedLabel Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul 
determinat rezultată din rentabilitatea activelor planului, excluzând 
veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile
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ifrs-full ReturnOnReimbursement 
Rights

X duration, debit label Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat rezultată din rentabilitatea drepturilor de 
rambursare, excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu 
dobânzile

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 
c (i)

documentation Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare legate de obligațiile 
privind beneficiul determinat rezultată din rentabilitatea drepturilor 
respective, excluzând cuantumurile incluse în veniturile din dobânzi sau 
în cheltuielile cu dobânzile. [Referințe: drepturile de rambursare legate 
de obligațiile privind beneficiul determinat, la valoarea justă; creșterea 
drepturilor de rambursare legate de obligațiile privind beneficiul 
determinat, ca urmare a veniturilor din dobânzi]

ifrs-full RevaluationIncreaseDe 
creaseIntangibleAssetsO 
therThanGoodwill

X duration, debit label Creștere (reducere) din reevaluare, imobilizări necorporale, altele decât 
fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (iii)

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul 
comercial, rezultată din reevaluări la valoarea justă. [Referințe: 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; surplus din 
reevaluare]

ifrs-full RevaluationIncreaseDe 
creasePropertyPlantAndE 
quipment

X duration, debit label Creștere (reducere) din reevaluare, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(iv), prezentarea informațiilor: IAS 
16.77 f

documentation Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale rezultată din reevaluări la 
valoarea justă. [Referințe: imobilizări corporale; surplus din reevaluare]

ifrs-full RevaluationOfIntangible 
AssetsAbstract

label Reevaluarea imobilizărilor necorporale [abstract]

ifrs-full RevaluationSurplus X instant, credit label Surplus din reevaluare Prezentarea informațiilor: IAS 16.39, 
prezentarea informațiilor: IAS 38.85

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în surplusul cumulat 
din reevaluarea activelor recunoscute în alte elemente ale rezultatului 
global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full RevaluationSurplusMem 
ber

member label Surplus din reevaluare [member] Exemplu: IAS 1.108, prezentarea 
informațiilor: IAS 16.39, prezentarea 
informațiilor: IFRS 1.IG10

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în surplusul cumulat din reevaluarea activelor recunoscute în alte 
elemente ale rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului 
global]

ifrs-full Revenue X duration, credit label Venituri Exemplu: IAS 1.102, exemplu: IAS 
1.103, prezentarea informațiilor: IAS 
1.82 a, exemplu: IFRS 12.B10 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B12 
b (v), prezentarea informațiilor: IFRS 
5.33 b (i), prezentarea informațiilor: 
IFRS 8.23 a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 8.28 a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 8.32, prezentarea informațiilor: 
IFRS 8.33 a, prezentarea informațiilor: 
IFRS 8.34

documentation Veniturile rezultate în decursul activităților curente ale unei entități. 
Veniturile sunt creșteri ale activelor sau scăderi ale datoriilor care duc la 
creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele legate de contribuțiile 
titularilor de capitaluri proprii.

totalLabel Total venituri

ifrs-full RevenueAbstract label Venituri [abstract]

ifrs-full RevenueAndOperatingIn 
come

X duration, credit label Venituri și alte venituri din exploatare Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul agregat al veniturilor și al altor venituri din exploatare ale 
entității. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromConstruc 
tionContracts

X duration, credit label Venituri din contractele de construcție Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din contractele de construcție. 
Contractele de construcție sunt contracte negociate în mod particular 
pentru construirea unui activ sau a unui complex de active care se află 
într-o strânsă interrelație sau interdependență în ceea ce privește 
proiectarea, tehnologia și funcționarea sau scopul ori utilizarea lor 
finală. [Referințe: venituri]
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ifrs-full RevenueFromContracts 
WithCustomers

X duration, credit label Venituri din contractele cu clienții Prezentarea informațiilor: IFRS 15.113 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
15.114

documentation Cuantumul veniturilor din contractele cu clienții. Un client este o parte 
care a încheiat un contract cu o entitate pentru a obține bunuri sau 
servicii care reprezintă un produs generat de activitățile curente ale 
entității în schimbul unei contraprestații.

ifrs-full RevenueFromDividends X duration, credit label Venituri din dividende Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul dividendelor recunoscute ca venituri. Dividendele sunt 
distribuirile profiturilor către deținătorii de investiții de capital, 
proporțional cu partea deținută dintr-o anumită clasă de capital.

ifrs-full RevenueFromGovernment 
Grants

X duration, credit label Venituri din subvenții guvernamentale Practică comună: IAS 20.39 b

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute în legătură cu subvențiile 
guvernamentale. [Referințe: subvenții guvernamentale]

ifrs-full RevenueFromHotelOpera 
tions

X duration, credit label Venituri din activități hoteliere Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din activități hoteliere. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromInsurance 
ContractsIssuedWithou 
tReductionForReinsurance 
Held

X duration, credit label Venituri din contractele de asigurare emise, fără reducere pentru 
reasigurarea deținută

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IAS 1.85, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.37 b, exemplu: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG24 a

documentation Cuantumul veniturilor din contractele de asigurare emise, fără nicio 
reducere pentru reasigurarea deținută. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromInterest X duration, credit label Venituri din dobânzi Practică comună: IAS 1.112 c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B13 
e, prezentarea informațiilor: IFRS 8.23 
c, prezentarea informațiilor: IFRS 8.28 
e

documentation Cuantumul veniturilor provenite din dobânzi.
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ifrs-full RevenueFromPerforman 
ceObligationsSatisfiedOr 
PartiallySatisfiedInPre 
viousPeriods

X duration, credit label Venituri din obligații de executare îndeplinite sau parțial îndeplinite în 
perioadele anterioare

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.116 
c

documentation Cuantumul veniturilor din obligații de executare îndeplinite (sau parțial 
îndeplinite) în perioadele anterioare. [Referințe: obligații de executare 
[member]; venituri din contractele cu clienții]

ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fAdvertisingServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de publicitate Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de publicitate. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfCargoAndMailTran 
sportServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de transport poștal și de mărfuri Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de transport 
poștal și de mărfuri. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfDataServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de date Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de date. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfGamingServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de jocuri Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de jocuri. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fInformationTechnology 
ConsultingServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de consultanță în domeniul tehnologiei 
informației

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de consultanță 
în domeniul tehnologiei informației. [Referințe: venituri]
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ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fInformationTechnology 
MaintenanceAndSupport 
Services

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de mentenanță și asistență în domeniul 
tehnologiei informației

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de mentenanță 
și asistență în domeniul tehnologiei informației. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fInformationTechnology 
Services

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii în domeniul tehnologiei informației Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii în domeniul 
tehnologiei informației. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fInterconnectionServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de interconectare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de 
interconectare pentru alți operatori. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fInternetAndDataServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de internet și date Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de internet și 
date. [Referințe: venituri]

totalLabel Total venituri din prestarea de servicii de internet și date

ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fInternetAndDataService 
sAbstract

label Venituri din prestarea de servicii de internet și date [abstract]

ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fInternetServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de internet Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de internet. 
[Referințe: venituri]
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ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fLandLineTelephoneServi 
ces

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de telefonie fixă Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de telefonie 
fixă. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfMobileTelephoneServi 
ces

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de telefonie mobilă Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de telefonie 
mobilă. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderingO 
fOtherTelecommunication 
Services

X duration, credit label Venituri din prestarea de alte servicii de telecomunicații Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de 
telecomunicații pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație 
sau notă. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfPassengerTransportSer 
vices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de transport de călători Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de transport de 
călători. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfPrintingServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de imprimare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de imprimare. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii. [Referințe: 
venituri]
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ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfServicesRelatedParty 
Transactions

X duration, credit label Venituri provenite din prestarea de servicii, tranzacții cu părțile afiliate Exemplu: IAS 24.21 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii în cadrul 
tranzacțiilor cu părțile afiliate. [Referințe: venituri; părți afiliate 
[member]]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfTelecommunication 
Services

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de telecomunicații Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de 
telecomunicații. [Referințe: venituri]

totalLabel Total venituri din prestarea de servicii de telecomunicații

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfTelecommunication 
ServicesAbstract

label Venituri din prestarea de servicii de telecomunicații [abstract]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfTelephoneServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de telefonie Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de telefonie. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRenderin 
gOfTransportServices

X duration, credit label Venituri din prestarea de servicii de transport Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din prestarea de servicii de transport. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromRoomOccu 
pancyServices

X duration, credit label Venituri din servicii de cazare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din servicii de cazare. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromRoyalties X duration, credit label Venituri din redevențe Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din redevențe.
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ifrs-full RevenueFromSaleOfAgri 
culturalProduce

X duration, credit label Venituri din vânzarea de produse agricole Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de produse agricole. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfAlco 
holAndAlcoholicDrinks

X duration, credit label Venituri din vânzarea de alcool și băuturi alcoolice Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de alcool și băuturi 
alcoolice. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfBooks X duration, credit label Venituri din vânzarea de cărți Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de cărți. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfCop 
per

X duration, credit label Venituri din vânzarea de cupru Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de cupru. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfCru 
deOil

X duration, credit label Venituri din vânzarea de țiței brut Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de țiței brut. [Referințe: 
stocul curent de țiței brut; venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfElectri 
city

X duration, credit label Venituri din vânzarea de energie electrică Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de energie electrică. 
[Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfFoo 
dAndBeverage

X duration, credit label Venituri din vânzarea de alimente și băuturi Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de alimente și băuturi. 
[Referințe: venituri]
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ifrs-full RevenueFromSaleOfGold X duration, credit label Venituri din vânzarea de aur Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de aur. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOf 
Goods

X duration, credit label Venituri din vânzarea de bunuri Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de bunuri. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOf 
GoodsRelatedPartyTransac 
tions

X duration, credit label Venituri provenite din vânzarea de bunuri, tranzacții cu părțile afiliate Exemplu: IAS 24.21 a

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de bunuri în cadrul 
tranzacțiilor cu părțile afiliate. [Referințe: venituri; părți afiliate 
[member]]

ifrs-full RevenueFromSaleOfNatur 
alGas

X duration, credit label Venituri din vânzarea de gaze naturale Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de gaze naturale. 
[Referințe: stocul curent de gaze naturale; venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfOi 
lAndGasProducts

X duration, credit label Venituri din vânzarea de produse petroliere și gaziere Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de produse petroliere și 
gaziere. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfPetro 
leumAndPetrochemical 
Products

X duration, credit label Venituri din vânzarea de petrol și produse petrochimice Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de petrol și produse 
petrochimice. [Referințe: stocul curent de petrol și produse 
petrochimice; venituri]
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ifrs-full RevenueFromSaleOfPubli 
cations

X duration, credit label Venituri din vânzarea de publicații Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de publicații. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfSilver X duration, credit label Venituri din vânzarea de argint Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de argint. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfSugar X duration, credit label Venituri din vânzarea de zahăr Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de zahăr. [Referințe: 
venituri]

ifrs-full RevenueFromSaleOfTelec 
ommunicationEquipment

X duration, credit label Venituri din vânzarea de echipamente de telecomunicații Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de echipamente de 
telecomunicații. [Referințe: venituri]

ifrs-full RevenueMultipleMeasure 
mentInputMember

member label Multiplu al veniturilor, dată de intrare pentru evaluare [member] Exemplu: IFRS 13.93 d, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă un multiplu al veniturilor utilizat ca dată de 
intrare pentru evaluare.

ifrs-full RevenueOfAcquiree X duration, credit label Veniturile entității dobândite de la data achiziției Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
q (i)

documentation Veniturile entității dobândite, de la data achiziției, incluse în situația 
consolidată a rezultatului global. [Referințe: venituri]
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ifrs-full RevenueOfCombinedEn 
tity

X duration, credit label Veniturile entității rezultate din combinare ca și cum combinarea ar fi 
avut loc la începutul perioadei

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 
q (ii)

documentation Veniturile entității rezultate din combinare ca și cum data achiziției 
pentru toate combinările de întreprinderi realizate pe parcursul 
perioadei contabile ar fi fost la începutul perioadei anuale de raportare. 
[Referințe: combinări de întreprinderi [member]; venituri]

ifrs-full RevenueRecognisedOnEx 
changingConstructionSer 
vicesForFinancialAsset

X duration, credit label Venituri recunoscute aferente schimbului de servicii de construcții 
contra unui activ financiar

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6A

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute aferente schimbului de servicii de 
construcții contra unor active financiare în acordurile de concesiune a 
serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]; 
venituri din contractele cu clienții]

ifrs-full RevenueRecognisedOnEx 
changingConstructionSer 
vicesForIntangibleAsset

X duration, credit label Venituri recunoscute aferente schimbului de servicii de construcții 
contra unei imobilizări necorporale

Prezentarea informațiilor: SIC 29.6A

documentation Cuantumul veniturilor recunoscute aferente schimbului de servicii de 
construcții contra unei imobilizări necorporale în acordurile de 
concesiune a serviciilor. [Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor 
[member]; venituri din contractele cu clienții]

ifrs-full RevenueThatWasInclude 
dInContractLiabilityBalan 
ceAtBeginningOfPeriod

X duration, credit label Venituri care au fost incluse în soldul datoriei aferente contractului la 
începutul perioadei

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.116 
b

documentation Cuantumul veniturilor care au fost incluse în soldul datoriei aferente 
contractului la începutul perioadei. [Referințe: datorii din contracte; 
venituri din contractele cu clienții]
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ifrs-full ReversalAllowanceAc 
countForCreditLossesOfFi 
nancialAssets

(X) duration label Reluare, contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor 
financiare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.16

documentation Reducerea contului de ajustare pentru pierderi din credit aferente 
activelor financiare rezultată din reluarea deprecierii. [Referințe: contul 
de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Reluare, contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor 
financiare
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLoss

X duration, credit label Reluarea pierderii din depreciere Prezentarea informațiilor: IAS 36.130 
b, prezentarea informațiilor: IAS 
36.130 d (ii)documentation Cuantumul recunoscut drept o creștere a valorii contabile a unui activ 

sau a unei unități generatoare de numerar până la valoarea sa 
recuperabilă atunci când o pierdere din depreciere a fost recunoscută 
anterior. [Referințe: pierdere din depreciere]

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInOther 
ComprehensiveIncome

X duration, credit label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în alte elemente ale 
rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IAS 36.126 
d, prezentarea informațiilor: IAS 
36.129 b

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în alte elemente 
ale rezultatului global. [Referințe: reluarea pierderii din depreciere; 
pierdere din depreciere recunoscută în alte elemente ale rezultatului 
global]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomeIn 
tangibleAssetsOtherThan 
Goodwill

X duration label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în alte elemente ale 
rezultatului global, imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (iii)

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în alte elemente 
ale rezultatului global pentru imobilizările necorporale, altele decât 
fondul comercial. [Referințe: reluarea pierderii din depreciere 
recunoscută în alte elemente ale rezultatului global; imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInOther 
ComprehensiveIncomePro 
pertyPlantAndEquipment

X duration label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în alte elemente ale 
rezultatului global, imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(iv)

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în alte elemente 
ale rezultatului global pentru imobilizările corporale. [Referințe: reluarea 
pierderii din depreciere recunoscută în alte elemente ale rezultatului 
global; imobilizări corporale]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/1145  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInProfi 
tOrLoss

X duration, credit label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere Prezentarea informațiilor: IAS 36.126 
b, prezentarea informațiilor: IAS 
36.129 bdocumentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în profit sau 

pierdere. [Referințe: reluarea pierderii din depreciere; profit (pierdere)]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInProfi 
tOrLossBiologicalAssets

X duration label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
active biologice

Prezentarea informațiilor: IAS 41.55 b

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în profit sau 
pierdere pentru activele biologice. [Referințe: reluarea pierderii din 
depreciere recunoscută în profit sau pierdere; active biologice]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInProfi 
tOrLossIntangibleAssetsO 
therThanGoodwill

X duration label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
e (v)

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în profit sau 
pierdere pentru imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial. 
[Referințe: reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau 
pierdere; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInProfi 
tOrLossInvestmentProp 
erty

X duration label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
investiții imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 g, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(v)

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în profit sau 
pierdere pentru investițiile imobiliare. [Referințe: reluarea pierderii din 
depreciere recunoscută în profit sau pierdere; investiții imobiliare]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInProfi 
tOrLossLoansAndAdvan 
ces

(X) duration label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
împrumuturi și avansuri

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în profit sau 
pierdere pentru împrumuturi și avansuri. [Referințe: reluarea pierderii 
din depreciere recunoscută în profit sau pierdere]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
împrumuturi și avansuri
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInProfi 
tOrLossPropertyPlantAn 
dEquipment

X duration label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e 
(vi), prezentarea informațiilor: IAS 
1.98 a

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în profit sau 
pierdere pentru imobilizările corporale. [Referințe: reluarea pierderii din 
depreciere recunoscută în profit sau pierdere; imobilizări corporale]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
imobilizări corporale
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfImpairmen 
tLossRecognisedInProfi 
tOrLossTradeReceivables

(X) duration, credit label Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
creanțe comerciale

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul reluării pierderii din depreciere recunoscute în profit sau 
pierdere pentru creanțele comerciale. [Referințe: reluarea pierderii din 
depreciere recunoscută în profit sau pierdere; creanțe comerciale]

negatedLabel Reluarea pierderii din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, 
creanțe comerciale
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ReversalOfInventoryWrite 
down

X duration label Reluarea reducerii valorii contabile a stocurilor Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 a, 
prezentarea informațiilor: IAS 2.36 f

documentation Cuantumul recunoscut ca reducere a valorii stocurilor recunoscută drept 
cheltuială determinată de reluarea oricărei reduceri a valorii contabile a 
stocurilor ca urmare a unei creșteri a valorii realizabile nete. [Referințe: 
stocuri; reducerea valorii contabile a stocurilor]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel Reluarea reducerii valorii contabile a stocurilor
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ifrs-full ReversalOfProvisionsFor 
CostOfRestructuring

X duration, credit label Reluarea provizioanelor pentru costurile de restructurare Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 b

documentation Cuantumul reluării provizioanelor pentru costurile de restructurare. 
[Referințe: provizion de restructurare]

ifrs-full ReversedUnsettledLiabili 
tiesContingentLiabilitiesRe 
cognisedInBusinessCombi 
nation

(X) duration, debit label Datorii nedecontate reluate, datorii contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation Cuantumul datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi care au fost nedecontate și ulterior reluate. [Referințe: 
datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi; 
combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Datorii nedecontate reluate, datorii contingente recunoscute într-o 
combinare de întreprinderi

ifrs-full ReverseRepurchaseAgree 
mentsAndCashCollatera 
lOnSecuritiesBorrowed

X instant, debit label Acorduri reverse repo și garanții în numerar pentru titlurile de valoare 
luate cu împrumut

Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul instrumentelor achiziționate în vederea revânzării în cadrul 
acordurilor reverse repo și al garanțiilor în numerar pentru titlurile de 
valoare luate cu împrumut. [Referințe: acorduri de răscumpărare și 
garanții în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut]

ifrs-full RightofuseAssetFairVa 
lueUsedAsDeemedCost

X instant, debit label Valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare utilizată drept 
cost presupus

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30

documentation Cuantumul activelor aferente dreptului de utilizare a căror valoare justă a 
fost utilizată drept cost presupus în situația poziției financiare IFRS de 
deschidere. [Referințe: active aferente dreptului de utilizare]
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ifrs-full RightofuseAssets X instant, debit label Active aferente dreptului de utilizare Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 j

documentation Cuantumul activelor care reprezintă dreptul unui locatar de a utiliza un 
activ suport pe durata contractului de leasing. Activul suport este un 
activ care face obiectul unui contract de leasing și pentru care un locator 
a acordat dreptul de utilizare a acelui activ unui locatar.

ifrs-full RightofuseAssetsIncrease 
DecreaseInRevaluationSur 
plus

X duration, credit label Active aferente dreptului de utilizare, creșterea (reducerea) surplusului 
din reevaluare

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.57

documentation Creșterea (reducerea) surplusului din reevaluare asociată activelor 
aferente dreptului de utilizare. [Referințe: surplus din reevaluare; active 
aferente dreptului de utilizare]

ifrs-full RightofuseAssetsMember member label Active aferente dreptului de utilizare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 16.33

documentation Acest membru reprezintă activele aferente dreptului de utilizare. 
[Referințe: active aferente dreptului de utilizare]

ifrs-full RightofuseAssetsRevalua 
tionSurplus

X instant, credit label Active aferente dreptului de utilizare, surplusul din reevaluare Prezentarea informațiilor: IFRS 16.57

documentation Cuantumul surplusului din reevaluare asociat activelor aferente 
dreptului de utilizare. [Referințe: surplus din reevaluare; active aferente 
dreptului de utilizare]

ifrs-full RightofuseAssetsRevalue 
dAssetsAtCost

X instant, debit label Active aferente dreptului de utilizare, active reevaluate, la cost Prezentarea informațiilor: IFRS 16.57

documentation Cuantumul activelor aferente dreptului de utilizare care ar fi fost 
recunoscut dacă activele reevaluate ar fi fost înregistrate conform 
modelului bazat pe cost. [Referințe: active aferente dreptului de utilizare]
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ifrs-full RightofuseAssetsThatDo 
NotMeetDefinitionOfIn 
vestmentProperty

X instant, debit label Active aferente dreptului de utilizare care nu corespund definiției 
investiției imobiliare

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.47 a

documentation Cuantumul activelor aferente dreptului de utilizare care nu corespund 
definiției investiției imobiliare. [Referințe: active aferente dreptului de 
utilizare; investiții imobiliare]

ifrs-full RightsPreferencesAndRes 
trictionsAttachingToClas 
sOfShareCapital

text label Drepturi, preferințe și restricții aferente clasei de capital social Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(v)

documentation Descrierea drepturilor, preferințelor și restricțiilor aferente unei clase de 
capital social, inclusiv restricțiile privind distribuirea dividendelor și 
rambursarea capitalului. [Referințe: capital social [member]]

ifrs-full RiskAdjustmentForNonfi 
nancialRiskMember

member label Ajustarea de risc pentru riscul nefinanciar [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.100 c (ii), 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.101 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.107 c

documentation Acest membru reprezintă compensarea pe care o entitate o solicită 
pentru suportarea incertitudinii legate de valoarea și plasarea în timp a 
fluxurilor de trezorerie care rezultă din riscul nefinanciar pe măsură ce 
entitatea îndeplinește contractele de asigurare.

ifrs-full RiskDiversificationEffect 
Member

member label Efectul diversificării riscurilor [member] Practică comună: IFRS 7.32

documentation Acest membru reprezintă efectul diversificării riscurilor care decurg din 
instrumente financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa 
[member]]
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ifrs-full RiskExposureAssociated 
WithInstrumentsSharing 
Characteristic

X instant label Expunerea la risc asociată instrumentelor care au în comun o anumită 
caracteristică

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B8 c

documentation Cuantumul expunerii la risc asociate instrumentelor financiare care au în 
comun o anumită caracteristică ce identifică o concentrare a riscurilor. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full RiskExposuresAxis axis label Variabile de risc [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full RiskExposuresMember member [default] label Variabile de risc [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a

documentation Acest membru reprezintă variabilele de risc. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Variabile de risc” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full RoyaltyExpense X duration, debit label Cheltuieli cu redevențele Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din redevențe.

ifrs-full SaleOrIssueOfTreasury 
Shares

X duration, credit label Vânzarea sau emiterea de acțiuni de trezorerie Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Creșterea capitalurilor proprii rezultată din vânzarea sau emiterea de 
acțiuni de trezorerie. [Referințe: acțiuni de trezorerie]

ifrs-full SalesAndMarketingEx 
pense

X duration, debit label Cheltuieli de vânzare și de marketing Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor legate de marketingul și vânzarea de bunuri și 
servicii.

ifrs-full SalesChannelsAxis axis label Canale de vânzare [axis] Exemplu: IFRS 15.B89 g

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full SalesChannelsMember member [default] label Canale de vânzare [member] Exemplu: IFRS 15.B89 g

documentation Acest membru reprezintă toate canalele de vânzare. Acesta reprezintă, 
de asemenea, valoarea standard a axei „Canale de vânzare” în cazul în 
care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full SalesFairValueMeasure 
mentAssets

(X) duration, credit label Vânzări, evaluare la valoarea justă, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Reducerea valorii juste evaluate a activelor rezultată în urma vânzărilor. 
[Referințe: la valoarea justă [member]]

negatedLabel Vânzări, evaluare la valoarea justă, active

ifrs-full SalesFairValueMeasure 
mentEntitysOwnEquityIn 
struments

(X) duration, debit label Vânzări, evaluare la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Reducerea valorii juste evaluate a propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității rezultată în urma vânzărilor. [Referințe: la valoarea 
justă [member]; propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[member]]

negatedLabel Vânzări, evaluare la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

ifrs-full SalesFairValueMeasure 
mentLiabilities

(X) duration, debit label Vânzări, evaluare la valoarea justă, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Reducerea valorii juste evaluate a datoriilor rezultată în urma vânzărilor. 
[Referințe: la valoarea justă [member]]

negatedLabel Vânzări, evaluare la valoarea justă, datorii

ifrs-full SalesOfPropertyAndOther 
AssetsRelatedPartyTransac 
tions

X duration, credit label Vânzări de bunuri imobiliare și alte active, tranzacții cu părțile afiliate Exemplu: IAS 24.21 b

documentation Cuantumul bunurilor imobiliare și al altor active vândute de entitate în 
tranzacțiile cu părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]
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ifrs-full SecuredBankLoansRe 
ceived

X instant, credit label Împrumuturi bancare garantate primite Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor primite de la bănci care au fost garantate cu 
garanții reale. [Referințe: împrumuturi primite]

ifrs-full SecuritiesLendingMember member label Împrumutul de valori mobiliare [member] Exemplu: IFRS 7.B33, exemplu: IFRS 7. 
IG40B

documentation Acest membru reprezintă împrumutul de valori mobiliare în cadrul 
căruia creditorul transferă valori mobiliare în schimbul unei garanții 
reale furnizate de către debitor.

ifrs-full SecuritisationsMember member label Securitizări [member] Exemplu: IFRS 7.B33

documentation Acest membru reprezintă securitizări, prin care activele individuale sunt 
grupate și vândute unei entități care emite instrumente de datorie 
garantate cu grupul de active.

ifrs-full SecuritisationVehicles 
Member

member label Vehicule de securitizare [member] Exemplu: IFRS 12.B23 a

documentation Acest membru reprezintă vehicule utilizate pentru procesul de 
securitizare, prin care activele individuale sunt grupate și vândute unui 
vehicul cu scop special care emite instrumente de datorie garantate cu 
grupul de active.

ifrs-full SegmentConsolidationI 
temsAxis

axis label Elemente de consolidare a segmentelor [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 8.23

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full SegmentInWhichNoncur 
rentAssetOrDisposalGrou 
pHeldForSaleIsPresented

text label Descrierea segmentului în care este prezentat activul imobilizat sau 
grupul destinat cedării deținut în vederea vânzării

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.41 d

documentation Descrierea segmentului raportabil în care sunt prezentate activele 
imobilizate sau grupurile destinate cedării deținute în vederea vânzării. 
[Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate 
drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate 
drept deținute în vederea vânzării [member]]
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ifrs-full SegmentsAxis axis label Segmente [axis] Exemplu: IAS 19.138 d, prezentarea 
informațiilor: IAS 36.130 d (ii), 
prezentarea informațiilor: IFRS 
15.115, exemplu: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.96 c, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.23

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full SegmentsMember member [default] label Segmente [member] Exemplu: IAS 19.138 d, prezentarea 
informațiilor: IAS 36.130 d (ii), 
prezentarea informațiilor: IFRS 
15.115, exemplu: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.96 c, prezentarea 
informațiilor: IFRS 8.28

documentation Acest membru reprezintă toate segmentele unei entități. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Segmente” în cazul în 
care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full SellingExpense X duration, debit label Cheltuieli de vânzare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor aferente activităților de vânzare ale entității.

ifrs-full SellingGeneralAndAdmi 
nistrativeExpense

X duration, debit label Cheltuieli generale, administrative și de vânzare Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor legate de activitățile generale, administrative și 
de vânzare ale entității.

totalLabel Total cheltuieli generale, administrative și de vânzare

ifrs-full SellingGeneralAndAdmi 
nistrativeExpenseAbstract

label Cheltuieli generale, administrative și de vânzare [abstract]

ifrs-full SellingGeneralAndAdmi 
nistrativeExpenseMember

member label Cheltuieli generale, administrative și de vânzare [member] Practică comună: IAS 1.104, practică 
comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă cuantumul cheltuielilor legate de activitățile 
generale, administrative și de vânzare ale entității. Acest membru este 
utilizat pentru a atribui o cheltuială după natură unui element-rând 
funcțional din situația profitului sau a pierderii.
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ifrs-full SellingProfitLossOnFinan 
ceLeases

X duration, credit label Profitul (pierderea) din vânzare pentru contractele de leasing financiar Prezentarea informațiilor: IFRS 16.90 a 
(i)

documentation Profitul (pierderea) din vânzare pentru contractele de leasing financiar. 
Leasingul financiar este operațiunea de leasing care transferă în mare 
măsură toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate 
asupra unui activ suport.

ifrs-full SensitivityAnalysisForEach 
TypeOfMarketRisk

text block label Analiza de sensibilitate pentru tipurile de risc de piață [text block] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.40 a

documentation Prezentarea analizei de sensibilitate pentru tipurile de risc de piață la care 
este expusă entitatea, indicând modul în care profitul sau pierderea și 
capitalurile proprii ar fi fost afectate de modificările, posibile în mod 
rezonabil la data respectivă, ale variabilei relevante de risc. [Referințe: 
risc de piață [member]]

ifrs-full SensitivityAnalysisToInsur 
anceRisk

text label Analiza de sensibilitate a riscului de asigurare Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39A a

documentation Descrierea unei analize de sensibilitate care prezintă modul în care 
profitul (pierderea) și capitalurile proprii ar fi fost afectate dacă ar fi avut 
loc modificările, posibile în mod rezonabil la finalul perioadei de 
raportare, ale variabilei relevante a riscului de asigurare, metodele și 
ipotezele utilizate la elaborarea acestei analize de sensibilitate și orice 
modificare față de perioada anterioară a metodelor și ipotezelor folosite.

ifrs-full SeparateManagementEnti 
tiesAxis

axis label Entități de administrare separate [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 24.18A

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full SeparateManagementEnti 
tiesMember

member [default] label Entități de administrare separate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 24.18A

documentation Acest membru reprezintă entități separate care furnizează entității 
servicii privind personalul-cheie din conducere. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Entități de administrare separate” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: personalul- 
cheie din conducerea entității sau a societății-mamă [member]]
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ifrs-full SeparateMember member label Individual [member] Prezentarea informațiilor: IAS 27.4

documentation Acest membru reprezintă situațiile financiare separate. Situațiile 
financiare separate sunt situațiile financiare prezentate de către o entitate 
în cazul cărora entitatea ar putea alege, sub rezerva cerințelor prevăzute 
în IAS 27, să își contabilizeze investițiile în filiale, asocieri în participație 
și entități asociate fie la cost, în conformitate cu IFRS 9, fie utilizând 
metoda punerii în echivalență, astfel cum este descrisă în IAS 28.

ifrs-full ServiceConcessionArrange 
mentsAxis

axis label Acorduri de concesiune a serviciilor [axis] Prezentarea informațiilor: SIC 29.6

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ServiceConcessionArrange 
mentsMember

member [default] label Acorduri de concesiune a serviciilor [member] Prezentarea informațiilor: SIC 29.6

documentation Acest membru reprezintă acordurile prin care o entitate (concesionarul) 
poate încheia un acord cu o altă entitate (concedentul) pentru prestarea 
de servicii care oferă publicului acces la facilități economice și sociale 
majore. Concedentul poate fi o entitate publică sau privată, inclusiv un 
organism guvernamental. Printre exemplele de acorduri de concesiune a 
serviciilor se numără tratarea și furnizarea apei, autostrăzi, parcări, 
tuneluri, poduri, aeroporturi și rețele de telecomunicații. Exemplele de 
acorduri care nu sunt acorduri de concesiune a serviciilor cuprind 
externalizarea de către o entitate a activităților de exploatare a serviciilor 
sale interne (de exemplu cantina angajaților, întreținerea clădirilor și 
funcțiile contabile sau de tehnologie a informației). Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Acorduri de concesiune a serviciilor” 
în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: guvern 
[member]]
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ifrs-full ServiceConcessionRights 
Member

member label Drepturi de concesiune a serviciilor [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă drepturile de concesiune a serviciilor. 
[Referințe: acorduri de concesiune a serviciilor [member]]

ifrs-full ServicesExpense X duration, debit label Cheltuieli cu serviciile Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din servicii.

ifrs-full ServicesReceivedRelated 
PartyTransactions

X duration, debit label Servicii primite, tranzacții cu părți afiliate Exemplu: IAS 24.21 c

documentation Cuantumul serviciilor primite în cadrul tranzacțiilor cu părțile afiliate. 
[Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full SettledLiabilitiesContingen 
tLiabilitiesRecognisedInBu 
sinessCombination

(X) duration, debit label Datorii decontate, datorii contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation Cuantumul datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi care au fost decontate. [Referințe: datorii contingente 
recunoscute într-o combinare de întreprinderi]

negatedLabel Datorii decontate, datorii contingente recunoscute într-o combinare de 
întreprinderi
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ifrs-full SettlementOfLiabilities 
ByEntityOnBehalfOfRela 
tedPartyRelatedPartyTran 
sactions

X duration label Decontarea datoriilor de către entitate în numele unei părți afiliate, 
tranzacții cu părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 j

documentation Cuantumul datoriilor decontate de către entitate în numele unei părți 
afiliate în cadrul tranzacțiilor cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full SettlementOfLiabilitiesOn 
BehalfOfEntityByRelated 
PartyRelatedPartyTransac 
tions

X duration label Decontarea datoriilor în numele entității de către o parte afiliată, 
tranzacții cu părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 j

documentation Cuantumul datoriilor decontate în numele entității de către o parte 
afiliată în cadrul tranzacțiilor cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full SettlementsFairValueMea 
surementAssets

(X) duration, credit label Decontări, evaluare la valoarea justă, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Reducerea valorii juste evaluate a activelor rezultată în urma 
decontărilor. [Referințe: la valoarea justă [member]]

negatedLabel Decontări, evaluare la valoarea justă, active

ifrs-full SettlementsFairValueMea 
surementEntitysOwnEqui 
tyInstruments

(X) duration, debit label Decontări, evaluare la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Reducerea valorii juste evaluate a propriilor instrumente de capitaluri 
proprii ale entității rezultată în urma decontărilor. [Referințe: la valoarea 
justă [member]; propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
[member]]

negatedLabel Decontări, evaluare la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

ifrs-full SettlementsFairValueMea 
surementLiabilities

(X) duration, debit label Decontări, evaluare la valoarea justă, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iii)

documentation Reducerea valorii juste evaluate a datoriilor rezultată în urma 
decontărilor. [Referințe: la valoarea justă [member]]

negatedLabel Decontări, evaluare la valoarea justă, datorii

ifrs-full SetupCostsMember member label Costuri de constituire [member] Exemplu: IFRS 15.128 a

documentation Acest membru reprezintă o categorie de active recunoscute din costurile 
de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții care constau în 
costurile de constituire. [Referințe: active recunoscute din costurile de 
obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții]
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ifrs-full SevenYearsBeforeReportin 
gYearMember

member label Șapte ani înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu șapte ani 
înainte de sfârșitul anului de raportare.

ifrs-full SharebasedPaymentArran 
gementsMember

member [default] label Angajamente de plată pe bază de acțiuni [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45

documentation Acest membru reprezintă un acord între entitate sau o altă entitate din 
grup sau orice acționar al entității din grup și o altă parte (inclusiv un 
angajat), care dă dreptul celeilalte părți să primească (a) numerar sau alte 
active ale entității pentru sume care se bazează pe prețul (sau valoarea) 
instrumentelor de capitaluri proprii (inclusiv acțiuni sau opțiuni pe 
acțiuni) ale entității sau ale unei alte entități din grup ori (b) instrumente 
de capitaluri proprii (inclusiv acțiuni sau opțiuni pe acțiuni) ale entității 
sau ale unei alte entități din grup, cu condiția îndeplinirii condițiilor 
specificate pentru intrarea în drepturi, dacă există. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de angajamente de plată pe 
bază de acțiuni” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full ShareIssueRelatedCost X duration, debit label Costuri legate de emiterea de acțiuni Practică comună: IAS 1.106 d

documentation Cuantumul costurilor legate de emiterea de acțiuni.

ifrs-full ShareOfAmountReclassi 
fiedFromProfitOrLossToO 
therComprehensiveInco 
meApplyingOverlayAp 
proachNewlyDesignatedFi 
nancialAssets

X duration, debit label Partea din cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente 
ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, active 
financiare nou-desemnate

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte 
elemente ale rezultatului global legate de activele financiare nou- 
desemnate prin aplicarea abordării stratificate.

ifrs-full ShareOfAmountReporte 
dInProfitOrLossApplyin 
gIFRS9FinancialAssetsTo 
WhichOverlayApproachI 
sApplied

X duration, debit label Partea din cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9, 
active financiare pentru care se aplică abordarea stratificată

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea 
IFRS 9 pentru activele financiare cărora li se aplică abordarea stratificată.
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ifrs-full ShareOfAmountThat 
WouldHaveBeenReclassi 
fiedFromProfitOrLossToO 
therComprehensiveInco 
meApplyingOverlayAp 
proachIfFinancialAsset 
sHadNotBeenDedesigna 
ted

X duration, debit label Partea din cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în 
alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate 
dacă nu s-ar fi anulat desemnarea activelor financiare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau 
pierdere în alte elemente ale rezultatului global dacă nu s-ar fi anulat 
desemnarea activelor financiare prin aplicarea abordării stratificate.

ifrs-full ShareOfAmountThat 
WouldHaveBeenReporte 
dInProfitOrLossIfIA 
S39HadBeenAppliedFinan 
cialAssetsToWhichOver 
layApproachIsApplied

X duration, debit label Partea din cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere dacă 
s-ar fi aplicat IAS 39, active financiare pentru care se aplică abordarea 
stratificată

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau 
pierdere pentru activele financiare cărora li se aplică abordarea 
stratificată dacă s-ar fi aplicat IAS 39.

ifrs-full ShareOfContingentLiabili 
tiesIncurredJointlyWithO 
therVenturers

X instant, credit label Partea din datoriile contingente ale asocierilor în participație suportate în 
comun cu alți investitori

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.23 
b

documentation Partea entității din datoriile contingente suportate în comun cu alți 
investitori cu control comun asupra asocierilor în participație. 
[Referințe: datorii contingente [member]; asocieri în participație 
[member]]

ifrs-full ShareOfContingentLiabili 
tiesOfAssociatesIncurred 
JointlyWithOtherInvestors

X instant, credit label Partea din datoriile contingente ale entităților asociate suportate în 
comun cu alți investitori

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.23 
b

documentation Partea entității din datoriile contingente suportate în comun cu alți 
investitori cu influență semnificativă asupra entităților asociate. 
[Referințe: entități asociate [member]; datorii contingente [member]]
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ifrs-full ShareOfContingentLiabili 
tiesOfAssociatesMember

member label Partea din datoriile contingente ale entităților asociate [member] Exemplu: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă partea din datoriile contingente ale entităților 
asociate. [Referințe: entități asociate [member]; datorii contingente 
[member]]

ifrs-full ShareOfDebtInstrumentsIs 
suedThatAreIncludedInIn 
surersRegulatoryCapital

X instant, credit label Partea din instrumentele de datorie emise care sunt incluse în capitalul 
reglementat al asigurătorului

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din cuantumul instrumentelor de datorie emise care sunt 
incluse în capitalul reglementat al asigurătorului.

ifrs-full ShareOfDeferredTaxLiabili 
tiesOnLiabilitiesArising 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS4AndNonderiva 
tiveInvestmentContracts

X instant, credit label Partea din datoriile privind impozitul amânat aferente datoriilor care 
decurg din contracte care intră sub incidența IFRS 4 și din contracte de 
investiții în instrumente nederivate

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din cuantumul datoriilor privind impozitul amânat 
aferente datoriilor care decurg din contracte care intră sub incidența IFRS 
4 și din contracte de investiții în instrumente nederivate. [Referințe: 
datorii privind impozitul amânat]

ifrs-full ShareOfDerivativeLiabili 
tiesUsedToMitigateRisksAr 
isingFromAssetsBacking 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS4AndNonderivati 
veInvestmentContracts

X instant, credit label Partea din datoriile din instrumentele derivate utilizate pentru a diminua 
riscurile care decurg din activele care acoperă contracte care intră sub 
incidența IFRS 4 și contracte de investiții în instrumente nederivate

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din cuantumul datoriilor din instrumentele derivate 
utilizate pentru a diminua riscurile care decurg din activele care acoperă 
contracte care intră sub incidența IFRS 4 și contracte de investiții în 
instrumente nederivate. [Referințe: instrumente derivate [member]]
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ifrs-full ShareOfDerivativeLiabili 
tiesUsedToMitigateRisksAr 
isingFromContractsWithin 
ScopeOfIFRS4AndNonder 
ivativeInvestmentCon 
tracts

X instant, credit label Partea din datoriile din instrumentele derivate utilizate pentru a diminua 
riscurile care decurg din contracte care intră sub incidența IFRS 4 și din 
contracte de investiții în instrumente nederivate

Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din cuantumul datoriilor din instrumentele derivate 
utilizate pentru a diminua riscurile care decurg din contracte care intră 
sub incidența IFRS 4 și din contracte de investiții în instrumente 
nederivate. [Referințe: instrumente derivate [member]]

ifrs-full ShareOfFinancialAssetsDe 
scribedInParagraph39EaO 
fIFRS4CarryingAmoun 
tApplyingIAS39

X instant, debit label Partea din activele financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, 
valoarea contabilă obținută aplicând IAS 39

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din valoarea contabilă obținută aplicând IAS 39 a 
activelor financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4. În cazul 
activelor financiare evaluate la costul amortizat, această valoare ar trebui 
să fie înainte de ajustarea pentru orice depreciere. [Referințe: activele 
financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full ShareOfFinancialAssetsDe 
scribedInParagraph39EaO 
fIFRS4FairValue

X instant, debit label Partea din activele financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, 
valoarea justă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din valoarea justă a activelor financiare descrise la punctul  
39E(a) din IFRS 4. [Referințe: activele financiare descrise la punctul  
39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full ShareOfFinancialAssetsDe 
scribedInParagraph39EaO 
fIFRS4ThatDoNotHave 
LowCreditRiskCarryingA 
mountApplyingIAS39

X instant, debit label Partea din activele financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4 care 
nu prezintă un risc de credit scăzut, valoarea contabilă obținută aplicând 
IAS 39

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din valoarea contabilă obținută aplicând IAS 39 a 
activelor financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4 care nu prezintă 
un risc de credit scăzut. În cazul activelor financiare evaluate la costul 
amortizat, această valoare ar trebui să fie înainte de ajustarea pentru 
orice depreciere. [Referințe: activele financiare descrise la punctul 39E(a) 
din IFRS 4, valoarea justă]
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ifrs-full ShareOfFinancialAssetsDe 
scribedInParagraph39EaO 
fIFRS4ThatDoNotHave 
LowCreditRiskFairValue

X instant, debit label Partea din activele financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4 care 
nu prezintă un risc de credit scăzut, valoarea justă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din valoarea justă a activelor financiare descrise la punctul  
39E(a) din IFRS 4 care nu prezintă un risc de credit scăzut. [Referințe: 
activele financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full ShareOfFinancialAssetsO 
therThanThoseSpecifiedIn 
Paragraph39EaOfIFRS4 
FairValue

X instant, debit label Partea din activele financiare, altele decât cele specificate la punctul  
39E(a) din IFRS 4, valoarea justă

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din valoarea justă a activelor financiare, altele decât cele 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4. [Referințe: activele financiare 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full ShareOfFinancialAssetsTo 
WhichOverlayApproachI 
sApplied

X instant, debit label Partea din activele financiare pentru care se aplică abordarea stratificată Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din valoarea activelor financiare pentru care se aplică 
abordarea stratificată. [Referințe: active financiare]

ifrs-full ShareOfIncreaseDecrea 
seInFairValueOfFinancia 
lAssetsDescribedInParagra 
ph39EaOfIFRS4

X duration, debit label Partea din creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4. [Referințe: activele financiare 
descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, valoarea justă]

ifrs-full ShareOfIncreaseDecrea 
seInFairValueOfFinancia 
lAssetsOtherThanThose 
SpecifiedInParagra 
ph39EaOfIFRS4

X duration, debit label Partea din creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare, altele 
decât cele specificate la punctul 39E(a) din IFRS 4

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din creșterea (reducerea) valorii juste a activelor 
financiare, altele decât cele descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4. 
[Referințe: activele financiare descrise la punctul 39E(a) din IFRS 4, 
valoarea justă]
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ifrs-full ShareOfLiabilitiesThatAri 
seBecauseInsurerIssuesOr 
FulfilsObligationsArising 
FromContractsWithinSco 
peOfIFRS4AndNonderiva 
tiveInvestmentContracts

X instant, credit label Partea din datoriile generate de faptul că asigurătorul emite contracte 
care intră sub incidența IFRS 4 și contracte de investiții în instrumente 
nederivate sau îndeplinește obligații care decurg din astfel de contracte

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din cuantumul datoriilor generate de faptul că un 
asigurător emite contracte care intră sub incidența IFRS 4 și contracte de 
investiții în instrumente nederivate sau îndeplinește obligații care decurg 
din astfel de contracte.

ifrs-full ShareOfNonderivativeIn 
vestmentContractLiabili 
tiesMeasuredAtFairValue 
ThroughProfitOrLossAp 
plyingIAS39

X instant, credit label Partea din datoriile din contractele de investiții în instrumente nederivate 
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere prin aplicarea IAS 39

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b

documentation Partea entității din cuantumul datoriilor din contractele de investiții în 
instrumente nederivate evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
prin aplicarea IAS 39. [Referințe: instrumente derivate [member]]

ifrs-full ShareOfOtherComprehen 
siveIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod

X duration, credit label Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B16 
c, prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din alte elemente ale rezultatului global al entităților 
asociate și asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență, după impozitare. [Referințe: entități asociate [member]; 
investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență; asocieri în 
participație [member]; alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Partea totală din alte elemente ale rezultatului global al entităților 
asociate și asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență, după impozitare
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ifrs-full ShareOfOtherComprehen 
siveIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
BeforeTax

X duration, credit label Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.91 b, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din alte elemente ale rezultatului global al entităților 
asociate și asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență, înainte de impozitare. [Referințe: entități asociate [member]; 
investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență; asocieri în 
participație [member]; alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel Partea totală din alte elemente ale rezultatului global al entităților 
asociate și asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență, înainte de impozitare

ifrs-full ShareOfOtherComprehen 
siveIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
BeforeTaxAbstract

label Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență, înainte de impozitare [abstract]

ifrs-full ShareOfOtherComprehen 
siveIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
NetOfTaxAbstract

label Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență, după impozitare [abstract]

ifrs-full ShareOfOtherComprehen 
siveIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
ThatWillBeReclassifiedTo 
ProfitOrLossBeforeTax

X duration, credit label Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență care va fi reclasificată în profit sau pierdere, înainte de 
impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82A

documentation Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență care va fi reclasificată în profit sau pierdere, înainte de 
impozitare.
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ifrs-full ShareOfOtherComprehen 
siveIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
ThatWillBeReclassifiedTo 
ProfitOrLossNetOfTax

X duration, credit label Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență care va fi reclasificată în profit sau pierdere, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82A

documentation Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență care va fi reclasificată în profit sau pierdere, după impozitare.

ifrs-full ShareOfOtherComprehen 
siveIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
ThatWillNotBeReclassified 
ToProfitOrLossBeforeTax

X duration, credit label Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență care nu va fi reclasificată în profit sau pierdere, înainte de 
impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82A

documentation Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență care nu va fi reclasificată în profit sau pierdere, înainte de 
impozitare.

ifrs-full ShareOfOtherComprehen 
siveIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod 
ThatWillNotBeReclassified 
ToProfitOrLossNetOfTax

X duration, credit label Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență care nu va fi reclasificată în profit sau pierdere, după 
impozitare

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82A

documentation Partea din alte elemente ale rezultatului global al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență care nu va fi reclasificată în profit sau pierdere, după 
impozitare.

ifrs-full ShareOfProfitLossOfAsso 
ciatesAccountedForUsingE 
quityMethod

X duration, credit label Partea din profitul (pierderea) entităților asociate contabilizată prin 
metoda punerii în echivalență

Practică comună: IAS 1.85

documentation Partea entității din profitul (pierderea) entităților asociate contabilizată 
prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: entități asociate 
[member]; investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență; 
profit (pierdere)]
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ifrs-full ShareOfProfitLossOfAsso 
ciatesAndJointVenturesAc 
countedForUsingEquityMe 
thod

X duration, credit label Partea din profitul (pierderea) entităților asociate și asocierilor în 
participație contabilizată prin metoda punerii în echivalență

Prezentarea informațiilor: IAS 1.82 c, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b, prezentarea informațiilor: 
IFRS 8.23 g, prezentarea informațiilor: 
IFRS 8.28 e

documentation Partea entității din profitul (pierderea) entităților asociate și asocierilor în 
participație contabilizată prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: 
entități asociate [member]; investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență; asocieri în participație [member]; profit (pierdere)]

totalLabel Partea totală din profitul (pierderea) entităților asociate și asocierilor în 
participație contabilizată prin metoda punerii în echivalență

ifrs-full ShareOfProfitLossOfAsso 
ciatesAndJointVenturesAc 
countedForUsingEquityMe 
thodAbstract

label Partea din profitul (pierderea) entităților asociate și asocierilor în 
participație contabilizată prin metoda punerii în echivalență [abstract]

ifrs-full ShareOfProfitLossOfConti 
nuingOperationsOfAsso 
ciatesAndJointVenturesAc 
countedForUsingEquityMe 
thod

X duration, credit label Partea din profitul (pierderea) din activitățile continue ale entităților 
asociate și asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B16 
a

documentation Partea entității din profitul (pierderea) din activitățile continue ale 
entităților asociate și asocierilor în participație contabilizată prin metoda 
punerii în echivalență. [Referințe: entități asociate [member]; activități 
continue [member]; investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență; asocieri în participație [member]; profit (pierdere) din 
activitățile continue]

ifrs-full ShareOfProfitLossOfDis 
continuedOperationsOfAs 
sociatesAndJointVenture 
sAccountedForUsingEqui 
tyMethod

X duration, credit label Partea din profitul (pierderea) după impozitare din activitățile întrerupte 
ale entităților asociate și asocierilor în participație contabilizată prin 
metoda punerii în echivalență

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B16 
b

documentation Partea entității din profitul (pierderea) după impozitare din activitățile 
întrerupte ale entităților asociate și asocierilor în participație 
contabilizată prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: entități 
asociate [member]; activități întrerupte [member]; investiții 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență; asocieri în participație 
[member]; profit (pierdere) din activitățile întrerupte]
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ifrs-full ShareOfProfitLossOfJoint 
VenturesAccountedForU 
singEquityMethod

X duration, credit label Cota-parte din profitul (pierderea) asocierilor în participație 
contabilizată prin metoda punerii în echivalență

Practică comună: IAS 1.85

documentation Cota-parte a entității din profitul (pierderea) asocierilor în participație 
contabilizată prin metoda punerii în echivalență. [Referințe: investiții 
contabilizate prin metoda punerii în echivalență; asocieri în participație 
[member]; profit (pierdere)]

ifrs-full ShareOfReclassificationAd 
justmentsOnFinancialAs 
setsThatHaveBeenDede 
signatedFromOverlayAp 
proachBeforeTax

X duration, debit label Partea din ajustările din reclasificare aferente activelor financiare a căror 
desemnare a fost anulată prin aplicarea abordării stratificate, înainte de 
impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente 
activelor financiare a căror desemnare a fost anulată prin aplicarea 
abordării stratificate în cursul perioadei de raportare, înainte de 
impozitare. Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în 
profit (pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full ShareOfReclassificationAd 
justmentsOnFinancialAs 
setsThatHaveBeenDede 
signatedFromOverlayAp 
proachNetOfTax

X duration, debit label Partea din ajustările din reclasificare aferente activelor financiare a căror 
desemnare a fost anulată prin aplicarea abordării stratificate, după 
impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M b

documentation Partea entității din cuantumul ajustărilor din reclasificare aferente 
activelor financiare a căror desemnare a fost anulată prin aplicarea 
abordării stratificate în cursul perioadei de raportare, după impozitare. 
Ajustările din reclasificare reprezintă sumele reclasificate în profit 
(pierdere) în decursul perioadei curente care au fost recunoscute în 
cadrul altor elemente ale rezultatului global în perioada curentă sau în 
perioadele anterioare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]
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ifrs-full ShareOfTotalComprehensi 
veIncomeOfAssociate 
sAndJointVenturesAccoun 
tedForUsingEquityMethod

X duration, credit label Partea din rezultatul global total al entităților asociate și asocierilor în 
participație contabilizată prin metoda punerii în echivalență

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B16 
d

documentation Partea entității din rezultatul global total al entităților asociate și 
asocierilor în participație contabilizată prin metoda punerii în 
echivalență. [Referințe: entități asociate [member]; asocieri în 
participație [member]; investiții contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență]

ifrs-full SharePremium X instant, credit label Prime de emisiune Exemplu: IAS 1.78 e

documentation Cuantumul primit sau de primit în urma emisiunii de acțiuni de către 
entitate care depășește valoarea nominală.

ifrs-full SharePremiumMember member label Prime de emisiune [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă cuantumul primit sau de primit în urma 
emisiunii de acțiuni de către entitate care depășește valoarea nominală.

ifrs-full SharesInEntityHeldByEnti 
tyOrByItsSubsidiariesOr 
Associates

shares label Numărul acțiunilor proprii deținute de către entitate, filiale sau de către 
entități asociate

Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(vi)

documentation Numărul acțiunilor proprii deținute de entitate sau de filialele sau de 
entitățile sale asociate. [Referințe: entități asociate [member]; filiale 
[member]]

ifrs-full SharesReservedForIssueUn 
derOptionsAndContracts 
ForSaleOfShares

shares label Numărul acțiunilor rezervate pentru emisiune în baza contractelor de 
opțiuni și a contractelor de vânzare a acțiunilor

Prezentarea informațiilor: IAS 1.79 a 
(vii)

documentation Numărul acțiunilor rezervate pentru emisiune în baza contractelor de 
opțiuni și a contractelor de vânzare a acțiunilor.

ifrs-full Ships X instant, debit label Nave Exemplu: IAS 16.37 d

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă vapoare sau alte 
nave maritime utilizate în cadrul activităților entității. [Referințe: 
imobilizări corporale]
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ifrs-full ShipsMember member label Nave [member] Exemplu: IAS 16.37 d

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în vapoare utilizate în cadrul activităților entității. [Referințe: imobilizări 
corporale]

ifrs-full ShorttermBorrowings X instant, credit label Împrumuturi curente Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul împrumuturilor curente. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full ShorttermBorrowings 
Member

member label Împrumuturi pe termen scurt [member] Exemplu: IAS 7 - C Reconcilierea 
datoriilor care decurg din activitățile de 
finanțare, exemplu: IAS 7.44C

documentation Acest membru reprezintă împrumuturile pe termen scurt. [Referințe: 
împrumuturi]

ifrs-full ShorttermContractsMem 
ber

member label Contracte pe termen scurt [member] Exemplu: IFRS 15.B89 e

documentation Acest membru reprezintă contractele pe termen scurt cu clienții.

ifrs-full ShorttermDepositsClassi 
fiedAsCashEquivalents

X instant, debit label Depozite pe termen scurt clasificate ca echivalente de numerar Practică comună: IAS 7.45

documentation O clasificare a echivalentelor de numerar care reprezintă depozite pe 
termen scurt. [Referințe: echivalente de numerar]

ifrs-full ShorttermDepositsNot 
ClassifiedAsCashEquiva 
lents

X instant, debit label Depozite pe termen scurt neclasificate ca echivalente de numerar Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul depozitelor pe termen scurt deținute de entitate care nu sunt 
clasificate ca echivalente de numerar. [Referințe: echivalente de numerar]

ifrs-full ShorttermEmployeeBene 
fitsAccruals

X instant, credit label Angajamente pentru beneficiile pe termen scurt ale angajaților Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul angajamentelor pentru beneficiile angajaților (altele decât 
compensațiile pentru încetarea contractului de muncă) care se așteaptă 
să fie decontate integral în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul 
perioadei anuale de raportare în care angajații prestează serviciile 
aferente. [Referințe: angajamente clasificate drept datorii curente]
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ifrs-full ShorttermEmployeeBene 
fitsExpense

X duration, debit label Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaților Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor cu beneficiile angajaților (altele decât 
compensațiile pentru încetarea contractului de muncă) care se așteaptă 
să fie decontate integral în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul 
perioadei anuale de raportare în care angajații prestează serviciile 
aferente.

totalLabel Total cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaților

ifrs-full ShorttermEmployeeBene 
fitsExpenseAbstract

label Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaților [abstract]

ifrs-full ShorttermInvestmentsClas 
sifiedAsCashEquivalents

X instant, debit label Investiții pe termen scurt clasificate ca echivalente de numerar Practică comună: IAS 7.45

documentation O clasificare a echivalentelor de numerar care reprezintă investiții pe 
termen scurt. [Referințe: echivalente de numerar]

ifrs-full ShorttermLegalProceeding 
sProvision

X instant, credit label Provizion curent pentru litigii Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 10 Cauză 
în instanță, exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului curent pentru litigii. [Referințe: provizion 
pentru litigii]

ifrs-full ShorttermMiscellaneousO 
therProvisions

X instant, credit label Alte provizioane diverse curente Practică comună: IAS 1.78 d

documentation Cuantumul altor provizioane diverse curente. [Referințe: alte 
provizioane diverse]

ifrs-full ShorttermOnerousCon 
tractsProvision

X instant, credit label Provizion curent pentru contracte oneroase Exemplu: IAS 37.66

documentation Cuantumul provizionului curent pentru contracte oneroase. [Referințe: 
provizion pentru contracte oneroase]

ifrs-full ShorttermProvisionForDe 
commissioningRestoratio 
nAndRehabilitationCosts

X instant, credit label Provizion curent pentru costurile de dezafectare, de reconstituire și de 
reabilitare

Exemplu: IAS 37 - D exemple: 
prezentări de informații, exemplu: IAS 
37.8

documentation Cuantumul provizionului curent pentru costurile de dezafectare, de 
reconstituire și de reabilitare. [Referințe: provizion pentru costurile de 
dezafectare, de reconstituire și de reabilitare]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/1180 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full ShorttermRestructuring 
Provision

X instant, credit label Provizion curent de restructurare Exemplu: IAS 37.70

documentation Cuantumul provizionului curent pentru restructurare. [Referințe: 
provizion de restructurare]

ifrs-full ShorttermWarrantyProvi 
sion

X instant, credit label Provizion curent pentru garanții Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 1 
Garanții, exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului curent pentru garanții. [Referințe: provizion 
pentru garanții]

ifrs-full SignificantInterestRate 
BenchmarksSubjectToIn 
terestRateBenchmarkRe 
formMember

member label Indicii de referință semnificativi ai ratei dobânzii care fac obiectul 
reformei indicelui de referință al ratei dobânzii [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24J b

documentation Acest membru reprezintă toți indicii de referință semnificativi ai ratei 
dobânzii care fac obiectul reformei indicelui de referință al ratei 
dobânzii.

ifrs-full SignificantInvestmentsI 
nAssociatesAxis

axis label Entități asociate [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
d, prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39M

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full SignificantInvestmentsIn 
SubsidiariesAxis

axis label Filiale [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
adocumentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 

rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full SignificantUnobservableIn 
putAssets

X.XX instant label Date de intrare neobservabile semnificative, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Valoarea datelor de intrare neobservabile semnificative utilizate la 
evaluarea valorii juste a activelor.
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ifrs-full SignificantUnobservableIn 
putEntitysOwnEquityIn 
struments

X.XX instant label Date de intrare semnificative neobservabile, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Valoarea datelor de intrare neobservabile semnificative utilizate la 
evaluarea valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale 
entității.

ifrs-full SignificantUnobservableIn 
putLiabilities

X.XX instant label Date de intrare neobservabile semnificative, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Valoarea datelor de intrare neobservabile semnificative utilizate la 
evaluarea valorii juste a datoriilor.

ifrs-full SixYearsBeforeReportin 
gYearMember

member label Șase ani înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu șase ani înainte 
de sfârșitul anului de raportare.

ifrs-full SocialSecurityContribu 
tions

X duration, debit label Contribuții la asigurările sociale Practică comună: IAS 19.9

documentation O clasă de beneficii ale angajaților care reprezintă contribuții la 
asigurările sociale. [Referințe: cheltuieli cu beneficiile angajaților]

ifrs-full SpareParts X instant, debit label Piese de schimb curente Practică comună: IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea pieselor 
interschimbabile care sunt păstrate în stoc și care sunt utilizate pentru 
repararea sau înlocuirea pieselor defecte. [Referințe: stocuri]

ifrs-full StateDefinedBenefitPlans 
Member

member label Planuri de beneficii determinate de stat [member] Prezentarea informațiilor: IAS 19.45

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii determinate care sunt 
stabilite prin reglementări legislative pentru a acoperi toate entitățile (sau 
toate entitățile dintr-o anumită categorie) și care sunt aplicate de 
administrația națională sau locală sau de un alt organism care nu este 
supus controlului sau influenței entității raportoare. [Referințe: planuri 
de beneficii determinate [member]]
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ifrs-full StatementOfCashFlowsAb 
stract

label Situația fluxurilor de trezorerie [abstract]

ifrs-full StatementOfChangesInE 
quityAbstract

label Situația modificărilor capitalurilor proprii [abstract]

ifrs-full StatementOfChangesInE 
quityLineItems

line items label Situația modificărilor capitalurilor proprii [line items]

documentation Elementele-rând reprezintă concepte incluse într-un tabel. Aceste 
concepte sunt utilizate pentru a prezenta informațiile raportabile 
asociate cu membrii definiți într-una sau mai multe axe din tabel.

ifrs-full StatementOfChangesInE 
quityTable

table label Situația modificărilor capitalurilor proprii [table] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Tabel de prezentare a informațiilor privind modificările capitalurilor 
proprii.

ifrs-full StatementOfChangesInNe 
tAssetsAvailableForBenefit 
sAbstract

label Situația modificărilor activelor nete disponibile pentru beneficii 
[abstract]

ifrs-full StatementOfComprehensi 
veIncomeAbstract

label Situația rezultatului global [abstract]

ifrs-full StatementOfFinancialPosi 
tionAbstract

label Situația poziției financiare [abstract]

ifrs-full StatementOfIFRSCompli 
ance

text block label Declarație de conformitate cu IFRS [text block] Prezentarea informațiilor: IAS 1.16

documentation O declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu toate cerințele 
IFRS-urilor.

ifrs-full StatementOfProfitOrLos 
sAndOtherComprehensi 
veIncomeAbstract

label Situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global 
[abstract]
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ifrs-full StatementThatComparati 
veInformationDoesNot 
ComplyWithIFRS7An 
dIFRS9

text label Precizarea faptului că informațiile comparative nu sunt conforme cu 
IFRS 7 și IFRS 9

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.E2 b

documentation Precizarea faptului că informațiile comparative nu sunt conforme cu 
IFRS 7 și IFRS 9.

ifrs-full StatementThatEntityAp 
pliesParagraph20OfIFR 
S17InDeterminingGroup 
sOfInsuranceContracts

text label Precizarea faptului că entitatea aplică punctul 20 din IFRS 17 la 
determinarea grupurilor de contracte de asigurare

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.126

documentation Precizarea faptului că entitatea aplică punctul 20 din IFRS 17 la 
determinarea grupurilor de contracte de asigurare cărora li se aplică 
cerințele de recunoaștere și evaluare prevăzute în IFRS 17. [Referințe: 
contracte de asigurare [member]]

ifrs-full StatementThatEntityDoes 
NotDisclosePreviouslyUn 
publishedInformationA 
boutClaimsDevelopment 
ThatOccurredEarlierThan 
FiveYearsBeforeEndOfAn 
nualReportingPeriodIn 
WhichItFirstApplie 
sIFRS17

text label Precizarea faptului că entitatea nu prezintă informații nepublicate 
anterior cu privire la evoluția daunelor care au apărut cu mai mult de 
cinci ani înainte de sfârșitul perioadei anuale de raportare în care aplică 
pentru prima dată IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C28

documentation Precizarea faptului că entitatea nu prezintă informații nepublicate 
anterior cu privire la evoluția daunelor care au apărut cu mai mult de 
cinci ani înainte de sfârșitul perioadei anuale de raportare în care aplică 
pentru prima dată IFRS 17.

ifrs-full StatementThatEntityElec 
tedToUseExemptionThat 
PermitsEntityToRetainAc 
countingPoliciesForFinan 
cialInstrumentsApplied 
ByAssociateOrJointVen 
tureWhenApplyingEquity 
Method

text label Precizarea faptului că entitatea a ales să utilizeze o scutire care îi permite 
să mențină politicile contabile privind instrumentele financiare aplicate 
de entitatea asociată sau de asocierea în participație atunci când aplică 
metoda punerii în echivalență

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39I

documentation Precizarea faptului că o entitate a ales să utilizeze o scutire care îi permite 
să mențină politicile contabile privind instrumentele financiare aplicate 
de o entitate asociată sau de o asociere în participație atunci când aplică 
metoda punerii în echivalență.
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ifrs-full StatementThatEntityHa 
sChosenPracticalExpedient 
WhenAssessingWhether 
ContractIsOrContainsLea 
seAtDateOfInitialApplica 
tionOfIFRS16

text label Precizarea faptului că entitatea a ales soluția practică atunci când 
evaluează dacă un contract este sau conține un leasing la data aplicării 
inițiale a IFRS 16

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.C4

documentation Precizarea faptului că entitatea a ales soluția practică de la punctul C3 din 
IFRS 16 atunci când evaluează dacă un contract este sau conține un 
leasing la data aplicării inițiale a IFRS 16.

ifrs-full StatementThatInsurerIsAp 
plyingOverlayApproach

text label Precizarea faptului că asigurătorul aplică abordarea stratificată Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 
4.39L a

documentation Precizarea faptului că un asigurător aplică abordarea stratificată.

ifrs-full StatementThatInsurerIsAp 
plyingTemporaryExemp 
tionFromIFRS9

text label Precizarea faptului că asigurătorul aplică scutirea temporară de la IFRS 9 Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39C

documentation Precizarea faptului că un asigurător aplică scutirea temporară de la IFRS 
9.

ifrs-full StatementThatInsurerNo 
LongerQualifiesToApply 
TemporaryExemptionFro 
mIFRS9

text label Precizarea faptului că asigurătorul nu mai îndeplinește condițiile pentru 
aplicarea scutirii temporare de la IFRS 9

Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 4.39D a

documentation Precizarea faptului că un asigurător nu mai îndeplinește condițiile pentru 
aplicarea scutirii temporare de la IFRS 9.

ifrs-full StatementThatInvestmen 
tEntityIsRequiredToAp 
plyExceptionFromConsoli 
dation

text label Precizarea faptului că entitatea de investiții trebuie să aplice excepția de la 
consolidare

Prezentarea informațiilor: IFRS 
12.19A

documentation Precizarea faptului că entitatea de investiții trebuie să aplice o excepție de 
la consolidare. [Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de 
investiții [text block]]
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ifrs-full StatementThatInvestmen 
tEntityPreparesSeparateFi 
nancialStatementsAsItsOn 
lyFinancialStatements

text label Precizarea faptului că entitatea de investiții întocmește situații financiare 
separate drept singurele sale situații financiare

Prezentarea informațiilor: IAS 27.16A

documentation Precizarea faptului că o entitate de investiții întocmește situații financiare 
separate drept singurele sale situații financiare. [Referințe: prezentarea 
informațiilor privind entitățile de investiții [text block]; individual 
[member]]

ifrs-full StatementThatLesseeAc 
countsForLeasesOfLowva 
lueAssetsUsingRecognitio 
nExemption

text label Precizarea faptului că locatarul contabilizează contractele de leasing 
pentru active cu valoare mică utilizând derogarea de la recunoaștere

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.60

documentation Precizarea faptului că locatarul contabilizează contractele de leasing 
pentru active cu valoare mică utilizând derogarea de la recunoaștere 
prevăzută la punctul 6 din IFRS 16.

ifrs-full StatementThatLesseeAc 
countsForShorttermLease 
sUsingRecognitionExemp 
tion

text label Precizarea faptului că locatarul contabilizează contractele de leasing pe 
termen scurt utilizând derogarea de la recunoaștere

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.60

documentation Precizarea faptului că locatarul contabilizează contractele de leasing pe 
termen scurt utilizând derogarea de la recunoaștere prevăzută la punctul 
6 din IFRS 16. Un contract de leasing pe termen scurt este un contract de 
leasing care, la data începerii, are o durată a contractului de leasing de 12 
luni sau mai mică. Un contract de leasing care include o opțiune de 
cumpărare nu este un contract de leasing pe termen scurt.

ifrs-full StatementThatLesseeAp 
pliedPracticalExpedientIn 
Paragraph46AOfIFR 
S16ToAllRentConcession 
sOccurringAsDirectConse 
quenceOfCovid19Pande 
micThatMeetConditionsIn 
Paragraph46BOfIFRS16

text label Precizarea faptului că locatarul a aplicat soluția practică de la punctul 
46A din IFRS 16 tuturor concesiilor privind chiria apărute ca o 
consecință directă a pandemiei de COVID-19 care îndeplinesc condițiile 
de la punctul 46B din IFRS 16.

Prezentarea informațiilor: IFRS 
16.60A a

documentation Precizarea faptului că locatarul a aplicat soluția practică de la punctul 
46A din IFRS 16 tuturor concesiilor privind chiria apărute ca o 
consecință directă a pandemiei de COVID-19 care îndeplinesc condițiile 
de la punctul 46B din IFRS 16.
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ifrs-full StatementThatLesseeUse 
sPracticalExpedientsWhe 
nApplyingIFRS16Retros 
pectivelyToLeasesClassifie 
dAsOperatingLeasesAp 
plyingIAS17

text label Precizarea faptului că locatarul utilizează soluții practice atunci când 
aplică IFRS 16 retroactiv pentru contractele de leasing clasificate ca 
leasing operațional în conformitate cu IAS 17

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.C13

documentation Precizarea faptului că locatarul utilizează una sau mai multe dintre 
soluțiile practice specificate la punctul C10 din IFRS 16 atunci când 
aplică IFRS 16 retroactiv în conformitate cu punctul C5(b) pentru 
contractele de leasing clasificate ca leasing operațional în conformitate 
cu IAS 17.

ifrs-full StatementThatPracticalEx 
pedientAboutExistenceOf 
SignificantFinancingCom 
ponentHasBeenUsed

text label Precizarea faptului că s-a utilizat soluția practică privind existența unei 
componente de finanțare semnificative

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.129

documentation Precizarea faptului că s-a utilizat soluția practică privind existența unei 
componente de finanțare semnificative într-un contract cu un client.

ifrs-full StatementThatPracticalEx 
pedientAboutIncremental 
CostsOfObtainingContrac 
tHasBeenUsed

text label Precizarea faptului că s-a utilizat soluția practică privind costurile 
marginale ale obținerii unui contract

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.129

documentation Precizarea faptului că s-a utilizat soluția practică privind costurile 
marginale ale obținerii unui contract cu un client.

ifrs-full StatementThatRateRegula 
torIsRelatedParty

text label Precizarea faptului că organismul de reglementare a tarifelor este parte 
afiliată

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30 
b

documentation Precizarea faptului că organismul de reglementare a tarifelor este o parte 
afiliată entității. [Referințe: descrierea identității organismului 
(organismelor) de reglementare a tarifelor; părți afiliate [member]]

ifrs-full StatementThatRegulatory 
DeferralAccountBalanceIs 
NoLongerFullyRecovera 
bleOrReversible

text label Precizarea faptului că soldul contului de amânare aferent activităților 
reglementate nu mai este complet recuperabil sau reversibil

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.36

documentation Precizarea faptului că soldul unui cont de amânare aferent activităților 
reglementate nu mai este complet recuperabil sau reversibil. [Referințe: 
soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate 
[member]]
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ifrs-full StatementThatThereWere 
NoTransfersBetweenLeve 
l1AndLevel2OfFairValue 
HierarchyAssets

text label Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1 și nivelul 2 
în ierarhia valorii juste, active

Practică comună: IFRS 13.93 c

documentation Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1 și nivelul 2 
în ierarhia valorii juste a activelor în cursul anului.

ifrs-full StatementThatThereWere 
NoTransfersBetweenLeve 
l1AndLevel2OfFairValue 
HierarchyEntitysOwnEqui 
tyInstruments

text label Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1 și nivelul 2 
în ierarhia valorii juste, propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității

Practică comună: IFRS 13.93 c

documentation Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1 și nivelul 2 
în ierarhia valorii juste a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale 
entității în cursul anului.

ifrs-full StatementThatThereWere 
NoTransfersBetweenLeve 
l1AndLevel2OfFairValue 
HierarchyLiabilities

text label Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1 și nivelul 2 
în ierarhia valorii juste, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 c

documentation Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1 și nivelul 2 
în ierarhia valorii juste a datoriilor în cursul anului.

ifrs-full StatementThatThereWere 
NoTransfersBetweenLe 
vel1Level2OrLevel3OfFair 
ValueHierarchyAssets

text label Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1, nivelul 2 
sau nivelul 3 în ierarhia valorii juste, active

Practică comună: IFRS 13.93 c, 
practică comună: IFRS 13.93 e (iv)

documentation Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1, nivelul 2 
sau nivelul 3 în ierarhia valorii juste a activelor în cursul anului.

ifrs-full StatementThatThereWere 
NoTransfersBetweenLe 
vel1Level2OrLevel3OfFair 
ValueHierarchyEntitysOw 
nEquityInstruments

text label Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1, nivelul 2 
sau nivelul 3 în ierarhia valorii juste, propriile instrumente de capitaluri 
proprii ale entității

Practică comună: IFRS 13.93 c, 
practică comună: IFRS 13.93 e (iv)

documentation Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1, nivelul 2 
sau nivelul 3 în ierarhia valorii juste a propriilor instrumente de 
capitaluri proprii ale entității în cursul anului.
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ifrs-full StatementThatThereWere 
NoTransfersBetweenLe 
vel1Level2OrLevel3OfFair 
ValueHierarchyLiabilities

text label Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1, nivelul 2 
sau nivelul 3 în ierarhia valorii juste, datorii

Practică comună: IFRS 13.93 c, 
practică comună: IFRS 13.93 e (iv)

documentation Precizarea faptului că nu au existat transferuri între nivelul 1, nivelul 2 
sau nivelul 3 în ierarhia valorii juste a datoriilor în cursul anului.

ifrs-full StatementThatUnadjusted 
ComparativeInformation 
HasBeenPreparedOnDiffer 
entBasis

text label Precizarea faptului că informațiile comparative neajustate au fost 
pregătite pe baze diferite

Prezentarea informațiilor: IAS 16.80A, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.18I, 
prezentarea informațiilor: IAS 
38.130I, prezentarea informațiilor: 
IFRS 10.C6B, prezentarea 
informațiilor: IFRS 11.C13B, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.C27

documentation Precizarea faptului că informațiile comparative neajustate din situațiile 
financiare au fost pregătite pe baze diferite.

ifrs-full StatutoryReserve X instant, credit label Rezerva statutară Practică comună: IAS 1.55

documentation O componentă a capitalurilor proprii care constă în rezerve create pe 
baza unor cerințe legale.

ifrs-full StatutoryReserveMember member label Rezerva statutară [member] Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care 
constă în rezerve create pe baza unor cerințe legale.

ifrs-full StructuredDebtAmount 
ContributedToFairValueOf 
PlanAssets

X instant, debit label Datorii structurate, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 h

documentation Cuantumul cu care datoriile care au fost structurate pentru a îndeplini un 
anumit obiectiv de investiții contribuie la valoarea justă a activelor 
planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, la 
valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]
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ifrs-full StructuredDebtPercentage 
ContributedToFairValueOf 
PlanAssets

X.XX instant label Datorii structurate, procentul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 h

documentation Procentul cu care datoriile care au fost structurate pentru a îndeplini un 
anumit obiectiv de investiții contribuie la valoarea justă a activelor 
planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, la 
valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]] [În opoziție 
cu: datorii structurate, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a 
activelor planului]

ifrs-full SubclassificationsOfAsset 
sLiabilitiesAndEquitiesAb 
stract

label Subclasificări ale activelor, datoriilor și capitalurilor proprii [abstract]

ifrs-full SubordinatedLiabilities X instant, credit label Datorii subordonate Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor care sunt subordonate altor datorii în ceea ce 
privește pretențiile.

totalLabel Total datorii subordonate

ifrs-full SubordinatedLiabilitiesAb 
stract

label Datorii subordonate [abstract]

ifrs-full SubscriptionCirculationRe 
venue

X duration, credit label Venituri din tiraj care provin din abonamente Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din tiraj care provin din abonamente. [Referințe: 
venituri; venituri din tiraj]

ifrs-full SubsequentRecognitionOf 
DeferredTaxAssetsGood 
will

(X) duration, credit label Recunoașterea ulterioară a creanțelor privind impozitul amânat, fondul 
comercial

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 
d (iii)

documentation Reducerea fondului comercial rezultată din recunoașterea ulterioară a 
creanțelor privind impozitul amânat în cursul perioadei de evaluare 
pentru o combinare de întreprinderi. [Referințe: fond comercial; creanțe 
privind impozitul amânat; combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Recunoașterea ulterioară a creanțelor privind impozitul amânat, fondul 
comercial
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ifrs-full SubsidiariesMember member label Filiale [member] Prezentarea informațiilor: IAS 24.19 c, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, 
prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, 
prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 
a

documentation Acest membru reprezintă entitățile care sunt controlate de o altă entitate.

ifrs-full SubsidiariesWithMaterial 
NoncontrollingInterests 
Member

member label Filiale cu interese importante care nu controlează [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.12

documentation Acest membru reprezintă filialele care dețin interese care nu controlează 
și sunt importante pentru entitatea raportoare. [Referințe: filiale 
[member]; interese care nu controlează]

ifrs-full SummaryOfQuantitative 
DataAboutWhatEntityMa 
nagesAsCapital

text label Rezumat al datelor cantitative cu privire la ceea ce entitatea 
administrează drept capital.

Prezentarea informațiilor: IAS 1.135 b

documentation Rezumat al datelor cantitative cu privire la ceea ce entitatea 
administrează drept capital.

ifrs-full SummaryQuantitativeDa 
taAboutEntitysExposure 
ToRisk

text block label Rezumat al datelor cantitative privind expunerea entității la risc [text 
block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.34 a

documentation Prezentarea rezumatului datelor cantitative privind expunerea entității la 
riscurile care decurg din instrumentele financiare. Această prezentare 
trebuie să aibă la bază informațiile furnizate la nivel intern personalului- 
cheie din conducerea entității, de exemplu consiliului de administrație al 
entității sau directorului executiv. [Referințe: instrumente financiare, 
clasa [member]; personalul-cheie din conducerea entității sau a 
societății-mamă [member]]

ifrs-full SummaryQuantitativeDa 
taAboutPuttableFinancia 
lInstrumentsClassifiedAsE 
quityInstruments

text label Rezumat al datelor cantitative privind instrumentele financiare care pot 
fi lichidate înainte de scadență clasificate drept capitaluri proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.136A 
a

documentation Rezumat al datelor cantitative privind instrumentele financiare care pot 
fi lichidate înainte de scadență clasificate drept capitaluri proprii. 
[Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

ifrs-full SummaryQuantitativeIn 
formationAboutExposure 
ToRiskThatArisesFrom 
ContractsWithinScopeO 
fIFRS17Explanatory

text block label Rezumat al informațiilor cantitative privind expunerea la risc care 
decurge din contractele care intră sub incidența IFRS 17 [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125 a

documentation Prezentarea rezultatului informațiilor cantitative privind expunerea la 
risc a unei entități care decurge din contractele care intră sub incidența 
IFRS 17.
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ifrs-full SupportProvidedToStruc 
turedEntityWithoutHaving 
ContractualObligationTo 
DoSo

X duration label Sprijin acordat unei entități structurate, fără a avea o obligație 
contractuală în acest sens

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.15 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
12.30 a

documentation Cuantumul sprijinului financiar sau de altă natură (de exemplu, 
achiziționarea de active sau de instrumente emise de entitatea 
structurată) acordat unei entități structurate fără a avea o obligație 
contractuală în acest sens, inclusiv asistența pentru obținerea de sprijin 
financiar. [Referințe: filiale [member]; entități structurate neconsolidate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full SupportProvidedToSubsi 
diaryWithoutHavingCon 
tractualObligationToDoSo

X duration label Sprijinul acordat unei filiale de către entitatea de investiții sau de către 
filialele sale, fără a avea o obligație contractuală în acest sens

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19E 
a

documentation Cuantumul sprijinului acordat unei filiale de către entitatea de investiții 
sau de către filialele sale, fără a avea o obligație contractuală în acest sens. 
[Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text 
block]; filiale [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full SurplusDeficitInPlan X instant, debit label Surplusul (deficitul) planului Practică comună: IAS 19.57 a

documentation Valoarea justă a oricăror active ale planului minus valoarea actualizată a 
obligației privind beneficiul determinat. [Referințe: activele planului 
[member]]

netLabel Surplusul (deficitul) net al planului

ifrs-full SurplusDeficitInPlanAb 
stract

label Surplusul (deficitul) planului [abstract]

ifrs-full SwapContractMember member label Contract swap [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă un instrument financiar derivat care implică 
schimbul de fluxuri de trezorerie între părțile contractului în cursul unei 
anumite perioade. [Referințe: instrumente derivate [member]]

ifrs-full TangibleExplorationAndE 
valuationAssets

X instant, debit label Imobilizări corporale de explorare și de evaluare Prezentarea informațiilor: IFRS 6.25

documentation Cuantumul activelor de explorare și de evaluare recunoscute drept 
imobilizări corporale în conformitate cu politicile contabile ale entității. 
[Referințe: active de explorare și evaluare [member]]

ifrs-full TangibleExplorationAndE 
valuationAssetsMember

member label Imobilizări corporale de explorare și de evaluare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 6.25

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în imobilizări corporale de explorare și de evaluare. [Referințe: active de 
explorare și evaluare [member]]

ifrs-full TaxationrelatedRegulatory 
DeferralAccountBalances 
Member

member label Soldurile legate de impozitare ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.34

documentation Acest membru reprezintă o clasă de solduri ale conturilor de amânare 
aferente activităților reglementate care este legată de impozitare. 
[Referințe: clase de solduri ale conturilor de amânare aferente 
activităților reglementate [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/1194 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TaxBenefitArisingFromPre 
viouslyUnrecognisedTax 
LossTaxCreditOrTemporar 
yDifferenceOfPriorPerio 
dUsedToReduceCurrent 
TaxExpense

(X) duration, credit label Beneficiul fiscal apărut dintr-o pierdere fiscală, dintr-un credit fiscal sau 
dintr-o diferență temporară a unei perioade precedente, nerecunoscut(ă) 
anterior, care este folosit(ă) cu scopul de a reduce cheltuiala cu impozitul 
curent

Exemplu: IAS 12.80 e

documentation Cuantumul beneficiului apărut dintr-o pierdere fiscală, dintr-un credit 
fiscal sau dintr-o diferență temporară a unei perioade precedente, 
nerecunoscut(ă) anterior, care este folosit(ă) cu scopul de a reduce 
cheltuiala cu impozitul curent. [Referințe: diferențe temporare 
[member]; pierderi fiscale neutilizate [member]; credite fiscale 
neutilizate [member]]

negatedLabel Beneficiul fiscal apărut dintr-o pierdere fiscală, dintr-un credit fiscal sau 
dintr-o diferență temporară a unei perioade precedente, nerecunoscut(ă) 
anterior, care este folosit(ă) cu scopul de a reduce cheltuiala cu impozitul 
curent

ifrs-full TaxBenefitArisingFromPre 
viouslyUnrecognisedTax 
LossTaxCreditOrTemporar 
yDifferenceOfPriorPerio 
dUsedToReduceDeferred 
TaxExpense

(X) duration, credit label Beneficiul fiscal apărut dintr-o pierdere fiscală, dintr-un credit fiscal sau 
dintr-o diferență temporară a unei perioade precedente, nerecunoscut(ă) 
anterior, care este folosit(ă) cu scopul de a reduce cheltuiala cu impozitul 
amânat

Exemplu: IAS 12.80 f

documentation Cuantumul beneficiului apărut dintr-o pierdere fiscală, dintr-un credit 
fiscal sau dintr-o diferență temporară a unei perioade precedente, 
nerecunoscut(ă) anterior, care este folosit(ă) cu scopul de a reduce 
cheltuiala cu impozitul amânat. [Referințe: cheltuieli cu (venituri din) 
impozitul amânat; diferențe temporare [member]; pierderi fiscale 
neutilizate [member]; credite fiscale neutilizate [member]]

negatedLabel Beneficiul fiscal apărut dintr-o pierdere fiscală, dintr-un credit fiscal sau 
dintr-o diferență temporară a unei perioade precedente, nerecunoscut(ă) 
anterior, care este folosit(ă) cu scopul de a reduce cheltuiala cu impozitul 
amânat

ifrs-full TaxContingentLiability 
Member

member label Datorie contingentă pentru impozite [member] Practică comună: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă pentru impozite. 
[Referințe: datorii contingente [member]]
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ifrs-full TaxEffectFromChangeIn 
TaxRate

X duration, debit label Efectul fiscal al modificării ratei de impozitare Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i)

documentation Cuantumul care reprezintă diferența dintre cheltuielile cu impozitul 
(veniturile din impozit) și produsul înmulțirii profitului contabil cu rata 
(ratele) de impozitare aplicabilă(e) care este legată de modificările ratei de 
impozitare. [Referințe: profitul contabil]

ifrs-full TaxEffectOfExpenseNotDe 
ductibleInDeterminingTax 
ableProfitTaxLoss

X duration, debit label Efectul fiscal al cheltuielilor care nu sunt deductibile la determinarea 
profitului impozabil (pierderii fiscale)

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i)

documentation Cuantumul care reprezintă diferența dintre cheltuielile cu impozitul 
(veniturile din impozit) și produsul înmulțirii profitului contabil cu rata 
(ratele) de impozitare aplicabilă(e) care este legată de cheltuielile care nu 
sunt deductibile la determinarea profitului impozabil (pierderii fiscale). 
[Referințe: profitul contabil]

ifrs-full TaxEffectOfForeignTax 
Rates

X duration, debit label Efectul fiscal al ratelor de impozitare din străinătate Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i)

documentation Cuantumul care reprezintă diferența dintre cheltuielile cu impozitul 
(veniturile din impozit) și produsul înmulțirii profitului contabil cu rata 
(ratele) de impozitare aplicabilă(e) care este legată de ratele de impozitare 
din străinătate. [Referințe: profitul contabil]

ifrs-full TaxEffectOfImpairmentOf 
Goodwill

X duration, debit label Efectul fiscal al deprecierii fondului comercial Practică comună: IAS 12.81 c (i)

documentation Cuantumul care reprezintă diferența dintre cheltuielile cu impozitul 
(veniturile din impozit) și produsul înmulțirii profitului contabil cu rata 
(ratele) de impozitare aplicabilă(e) care este legată de deprecierea 
fondului comercial. [Referințe: profitul contabil; fond comercial]
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ifrs-full TaxEffectOfRevenuesEx 
emptFromTaxation2011

(X) duration, credit label Efectul fiscal al veniturilor scutite de impozitare Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i)

documentation Cuantumul care reprezintă diferența dintre cheltuielile cu impozitul 
(veniturile din impozit) și produsul înmulțirii profitului contabil cu rata 
(ratele) de impozitare aplicabilă(e) care este legată de veniturile scutite de 
impozitare. [Referințe: profitul contabil]

negatedLabel Efectul fiscal al veniturilor scutite de impozitare

ifrs-full TaxEffectOfTaxLosses X duration, debit label Efectul fiscal al pierderilor fiscale Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i)

documentation Cuantumul care reprezintă diferența dintre cheltuielile cu impozitul 
(veniturile din impozit) și produsul înmulțirii profitului contabil cu rata 
(ratele) de impozitare aplicabilă(e) care este legată de pierderile fiscale. 
[Referințe: profitul contabil]

ifrs-full TaxExpenseIncomeAtAp 
plicableTaxRate

X duration, debit label Cheltuieli cu impozitul (venituri din impozit) la rata de impozitare 
aplicabilă

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(i)

documentation Produsul înmulțirii profitului contabil cu rata (ratele) de impozitare 
aplicabilă(e). [Referințe: profitul contabil; rata de impozitare aplicabilă]

ifrs-full TaxExpenseIncomeRela 
tingToChangesInAccoun 
tingPoliciesAndErrorsIn 
cludedInProfitOrLoss

X duration, debit label Cheltuieli cu impozitul (venituri din impozit) aferente modificărilor 
politicilor contabile și erorilor incluse în profit sau pierdere

Exemplu: IAS 12.80 h

documentation Cuantumul cheltuielilor cu impozitul sau al veniturilor din impozit 
aferente modificărilor politicilor contabile și erorilor care sunt incluse în 
profit sau pierdere în conformitate cu IAS 8 deoarece nu pot fi 
contabilizate retroactiv.

ifrs-full TaxExpenseOfDiscontinue 
dOperationAbstract

label Cheltuielile cu impozitul (veniturile din impozit) aferente activităților 
întrerupte [abstract]
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ifrs-full TaxExpenseOtherThanIn 
comeTaxExpense

X duration, debit label Cheltuieli cu alte impozite decât impozitul pe profit Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul cheltuielilor cu impozitul minus cheltuielile cu impozitul pe 
profit.

ifrs-full TaxExpenseRelatingTo 
GainLossOnDiscontinu 
ance

X duration, debit label Cheltuielile cu impozitul (veniturile din impozit) aferente câștigului 
(pierderii) din întrerupere

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 h 
(i), prezentarea informaților: IFRS 5.33 
b (iv)

documentation Cheltuielile cu impozitul (veniturile din impozit) aferente câștigului 
(pierderii) din întrerupere atunci când activitățile sunt întrerupte. 
[Referințe: activități întrerupte [member]]

ifrs-full TaxExpenseRelatingToPro 
fitLossFromOrdinaryActi 
vitiesOfDiscontinuedO 
perations

X duration, debit label Cheltuielile cu impozitul (veniturile din impozit) aferente profitului 
(pierderii) din activitățile curente ale activităților întrerupte

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 h 
(ii), prezentarea informaților: IFRS 
5.33 b (ii)

documentation Cheltuielile cu impozitul (veniturile din impozit) aferente profitului 
(pierderii) rezultat(e) din activitățile curente ale activităților întrerupte. 
[Referințe: activități întrerupte [member]; profit (pierdere)]

ifrs-full TaxRateEffectFromChange 
InTaxRate

X.XX duration label Efectul ratei de impozitare generat de modificarea ratei de impozitare Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(ii)

documentation Efectul ratei de impozitare asupra reconcilierii dintre rata de impozitare 
medie în vigoare și rata de impozitare aplicabilă generat de o modificare 
a ratei de impozitare. [Referințe: rata de impozitare medie în vigoare; rata 
de impozitare aplicabilă]

ifrs-full TaxRateEffectOfAdjust 
mentsForCurrentTaxOf 
PriorPeriods

X.XX duration label Efectul ratei de impozitare generat de ajustările pentru impozitul curent 
din perioadele anterioare

Practică comună: IAS 12.81 c (ii)

documentation Efectul ratei de impozitare asupra reconcilierii dintre rata de impozitare 
medie în vigoare și rata de impozitare aplicabilă generat de ajustările 
pentru impozitul curent din perioadele anterioare. [Referințe: rata de 
impozitare medie în vigoare; rata de impozitare aplicabilă; ajustări 
pentru impozitul curent din perioadele anterioare]
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ifrs-full TaxRateEffectOfExpense 
NotDeductibleInDetermi 
ningTaxableProfitTaxLoss

X.XX duration label Efectul ratei de impozitare generat de cheltuielile care nu sunt deductibile 
la determinarea profitului impozabil (pierderii fiscale)

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(ii)

documentation Efectul ratei de impozitare asupra reconcilierii dintre rata de impozitare 
medie în vigoare și rata de impozitare aplicabilă generat de cheltuielile 
care nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil. [Referințe: 
rata de impozitare medie în vigoare; rata de impozitare aplicabilă]

ifrs-full TaxRateEffectOfForeign 
TaxRates

X.XX duration label Efectul ratei de impozitare generat de ratele de impozitare din străinătate Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(ii)

documentation Efectul ratei de impozitare asupra reconcilierii dintre rata de impozitare 
medie în vigoare și rata de impozitare aplicabilă generat de aplicarea 
unor rate de impozitare din străinătate. [Referințe: rata de impozitare 
medie în vigoare; rata de impozitare aplicabilă]

ifrs-full TaxRateEffectOfImpair 
mentOfGoodwill

X.XX duration label Efectul ratei de impozitare generat de deprecierea fondului comercial Practică comună: IAS 12.81 c (ii)

documentation Efectul ratei de impozitare asupra reconcilierii dintre rata de impozitare 
medie în vigoare și rata de impozitare aplicabilă generat de deprecierea 
fondului comercial. [Referințe: rata de impozitare medie în vigoare; rata 
de impozitare aplicabilă; fond comercial]

ifrs-full TaxRateEffectOfRevenue 
sExemptFromTaxation

(X.XX) duration label Efectul ratei de impozitare generat de veniturile scutite de impozitare Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(ii)

documentation Efectul ratei de impozitare asupra reconcilierii dintre rata de impozitare 
medie în vigoare și rata de impozitare aplicabilă generat de veniturile 
scutite de impozitare. [Referințe: rata de impozitare medie în vigoare; 
rata de impozitare aplicabilă]

negatedLabel Efectul ratei de impozitare generat de veniturile scutite de impozitare
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ifrs-full TaxRateEffectOfTaxLosses X.XX duration label Efectul ratei de impozitare generat de pierderile fiscale Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c 
(ii)

documentation Efectul ratei de impozitare asupra reconcilierii dintre rata de impozitare 
medie în vigoare și rata de impozitare aplicabilă generat de pierderile 
fiscale. [Referințe: rata de impozitare medie în vigoare; rata de 
impozitare aplicabilă]

ifrs-full TechnologybasedIntangi 
bleAssetsMember

member label Imobilizări necorporale bazate pe tehnologie [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care 
constau în active bazate pe tehnologie. Astfel de active pot include 
tehnologii brevetate sau nebrevetate, baze de date, precum și secrete 
comerciale. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full TechnologybasedIntangi 
bleAssetsRecognisedAsO 
fAcquisitionDate

X instant, debit label Imobilizări necorporale bazate pe tehnologie recunoscute la data 
achiziției

Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru imobilizările 
necorporale bazate pe tehnologie dobândite într-o combinare de 
întreprinderi. [Referințe: imobilizări necorporale bazate pe tehnologie 
[member]; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full TemporaryDifferenceMem 
ber

member label Diferențe temporare [member] Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g

documentation Acest membru reprezintă diferențele dintre valoarea contabilă a unui 
activ sau a unei datorii din situația poziției financiare și baza fiscală a 
acestora. Diferențele temporare pot îmbrăca forma fie a unor: (a) 
diferențe temporare impozabile, fie a unor (b) diferențe temporare 
deductibile. [Referințe: valoare contabilă [member]]
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ifrs-full TemporaryDifferencesAs 
sociatedWithInvestment 
sInSubsidiariesBranche 
sAndAssociatesAndInter 
estsInJointVentures

X instant label Diferențe temporare asociate investițiilor în filiale, sucursale și entități 
asociate și intereselor în angajamentele comune pentru care nu au fost 
recunoscute datorii privind impozitul amânat

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 f

documentation Valoarea agregată a diferențelor temporare asociate investițiilor în filiale, 
sucursale și entități asociate și intereselor în angajamentele comune 
pentru care nu au fost recunoscute datorii privind impozitul amânat ca 
urmare a îndeplinirii ambelor condiții următoare: (a) societatea-mamă, 
investitorul, asociatul într-o asociere în participație sau operatorul într-o 
exploatare în participație este capabil să controleze momentul reluării 
diferenței temporare și (b) există posibilitatea ca diferența temporară să 
nu fie reluată în viitorul previzibil. [Referințe: entități asociate [member]; 
filiale [member]; diferențe temporare [member]; Investiții în filiale 
raportate în situații financiare separate]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full TemporaryDifferenceUnu 
sedTaxLossesAndUnused 
TaxCreditsAxis

axis label Diferența temporară, pierderile fiscale neutilizate și creditele fiscale 
neutilizate [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TemporaryDifferenceUnu 
sedTaxLossesAndUnused 
TaxCreditsMember

member [default] label Diferența temporară, pierderile fiscale neutilizate și creditele fiscale 
neutilizate [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g

documentation Acest membru reprezintă diferențele temporare, pierderile fiscale 
neutilizate și creditele fiscale neutilizate. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Diferența temporară, pierderile fiscale 
neutilizate și creditele fiscale neutilizate” în cazul în care nu este utilizat 
niciun alt membru. [Referințe: diferențe temporare [member]; credite 
fiscale neutilizate [member]; pierderi fiscale neutilizate [member]]

ifrs-full TerminationBenefitsEx 
pense

X duration, debit label Cheltuieli aferente compensațiilor pentru încetarea contractului de 
muncă

Practică comună: IAS 19.171

documentation Cuantumul cheltuielilor legate de compensațiile pentru încetarea 
contractului de muncă. Compensațiile pentru încetarea contractului de 
muncă sunt beneficiile angajaților furnizate în schimbul încetării 
contractului de angajare al unui angajat ca urmare: (a) fie a deciziei unei 
entități de a desface contractul de muncă al unui angajat înainte de data 
normală de pensionare; (b) fie a deciziei unui angajat de a accepta o 
ofertă de beneficii în schimbul încetării contractului de muncă. 
[Referințe: cheltuieli cu beneficiile angajaților]

ifrs-full ThreeYearsBeforeReportin 
gYearMember

member label Trei ani înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu trei ani înainte 
de sfârșitul anului de raportare.

ifrs-full TimeandmaterialsCon 
tractsMember

member label Contracte în funcție de timp și materiale [member] Exemplu: IFRS 15.B89 d

documentation Acest membru reprezintă contractele în funcție de timp și materiale 
încheiate cu clienții.
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ifrs-full TimingAndReasonFor 
TransferBetweenFinancial 
LiabilitiesAndEquityAttri 
butableToChangeInRe 
demptionProhibition

text label Descrierea perioadei și a motivului transferului între datorii financiare și 
capitaluri proprii care poate fi atribuit modificării unei interdicții de 
răscumpărare

Prezentarea informațiilor: IFRIC 2.13

documentation Descrierea perioadei și a motivului transferului între datorii financiare și 
capitaluri proprii care poate fi atribuit modificării unei interdicții de 
răscumpărare.

ifrs-full TimingOfTransferOfGood 
sOrServicesAxis

axis label Plasarea în timp a transferului de bunuri sau servicii [axis] Exemplu: IFRS 15.B89 f

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TimingOfTransferOfGood 
sOrServicesMember

member [default] label Plasarea în timp a transferului de bunuri sau servicii [member] Exemplu: IFRS 15.B89 f

documentation Acest membru reprezintă toate plasările în timp ale transferului de 
bunuri sau servicii în contractele încheiate cu clienții. Acesta reprezintă, 
de asemenea, valoarea standard a axei „Plasarea în timp a transferului de 
bunuri sau servicii” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full TitleOfInitiallyApplie 
dIFRS

text label Titlul IFRS-ului aplicat prima dată Prezentarea informațiilor: IAS 8.28 a

documentation Titlul unui IFRS aplicat prima dată. [Referințe: IFRS [member]]

ifrs-full TitleOfNewIFRS text label Titlul noului IFRS Exemplu: IAS 8.31 a

documentation Titlul unui IFRS nou care a fost emis, dar care nu este încă în vigoare.

ifrs-full TopOfRangeMember member label Limita superioară a intervalului [member] Exemplu: IFRS 13.B6, exemplu: IFRS 
13.IE63, prezentarea informațiilor: 
IFRS 14.33 b, prezentarea 
informațiilor: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.120, prezentarea 
informațiilor: IFRS 2.45 d, practică 
comună: IFRS 7.7

documentation Acest membru reprezintă limita superioară a unui interval.
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ifrs-full TradeAndOtherCurrent 
Payables

X instant, credit label Datorii comerciale și alte datorii curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 k

documentation Cuantumul datoriilor comerciale curente și al altor datorii curente. 
[Referințe: datorii comerciale curente alte datorii curente]

totalLabel Total datorii comerciale și alte datorii curente

ifrs-full TradeAndOtherCurrent 
PayablesAbstract

label Datorii comerciale și alte datorii curente [abstract]

ifrs-full TradeAndOtherCurrent 
PayablesToRelatedParties

X instant, credit label Datorii curente către părțile afiliate Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor curente către părțile afiliate. [Referințe: părți 
afiliate [member]; datorii către părțile afiliate]

ifrs-full TradeAndOtherCurrent 
PayablesToTradeSuppliers

X instant, credit label Datorii comerciale curente Exemplu: IAS 1.70, practică comună: 
IAS 1.78

documentation Cuantumul curent al plăților datorate furnizorilor de bunuri și servicii 
utilizate în activitatea entității. [Referințe: datorii curente; datorii 
comerciale]

ifrs-full TradeAndOtherCurrentRe 
ceivables

X instant, debit label Creanțe comerciale și alte creanțe curente Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 h, 
prezentarea informaților: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor comerciale curente și al altor creanțe curente. 
[Referințe: creanțe comerciale curente; alte creanțe curente]

totalLabel Total creanțe comerciale și alte creanțe curente

ifrs-full TradeAndOtherCurrentRe 
ceivablesAbstract

label Creanțe comerciale și alte creanțe curente [abstract]
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ifrs-full TradeAndOtherCurrentRe 
ceivablesDueFromRelated 
Parties

X instant, debit label Creanțe curente datorate de părțile afiliate Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor curente datorate de părțile afiliate. [Referințe: 
părți afiliate [member]]

ifrs-full TradeAndOtherPayables X instant, credit label Datorii comerciale și alte datorii Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 k

documentation Cuantumul datoriilor comerciale și al altor datorii. [Referințe: datorii 
comerciale; alte datorii]

totalLabel Total datorii comerciale și alte datorii

ifrs-full TradeAndOtherPayable 
sAbstract

label Datorii comerciale și alte datorii [abstract]

ifrs-full TradeAndOtherPayablesRe 
cognisedAsOfAcquisition 
Date

(X) instant, credit label Datorii comerciale și alte datorii recunoscute la data achiziției Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru datoriile comerciale și 
alte datorii asumate într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii 
comerciale și alte datorii; combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel Datorii comerciale și alte datorii recunoscute la data achiziției

ifrs-full TradeAndOtherPayable 
sToRelatedParties

X instant, credit label Datorii către părțile afiliate Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor către părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]
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ifrs-full TradeAndOtherPayablesTo 
TradeSuppliers

X instant, credit label Datorii comerciale Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul plăților datorate furnizorilor de bunuri și servicii utilizate în 
activitatea entității.

ifrs-full TradeAndOtherPayable 
sUndiscountedCashFlows

X instant, credit label Datorii comerciale și alte datorii, fluxuri de trezorerie neactualizate Exemplu: IFRS 7.B11D, exemplu: IFRS 
7.IG31A

documentation Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport 
cu datoriile comerciale și alte datorii. [Referințe: datorii comerciale și alte 
datorii]

ifrs-full TradeAndOtherReceiva 
bles

X instant, debit label Creanțe comerciale și alte creanțe Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 h, 
prezentarea informaților: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor comerciale și al altor creanțe. [Referințe: creanțe 
comerciale; alte creanțe]

totalLabel Total creanțe comerciale și alte creanțe

ifrs-full TradeAndOtherReceivable 
sAbstract

label Creanțe comerciale și alte creanțe [abstract]

ifrs-full TradeAndOtherReceivable 
sDueFromRelatedParties

X instant, debit label Creanțe datorate de părțile afiliate Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor datorate de părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

ifrs-full TradeReceivables X instant, debit label Creanțe comerciale Exemplu: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul datorat de clienți pentru bunurile și serviciile vândute.
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ifrs-full TradeReceivablesMember member label Creanțe comerciale [member] Practică comună: IAS 1.112 c, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H 
b (iii), prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35M b (iii), exemplu: IFRS 7.35N

documentation Acest membru reprezintă creanțele comerciale. [Referințe: creanțe 
comerciale]

ifrs-full TradingEquitySecurities 
Member

member label Acțiuni destinate tranzacționării [member] Exemplu: IFRS 13.94, exemplu: IFRS 
13.IE60

documentation Acest membru reprezintă instrumentele de capitaluri proprii care (a) 
sunt dobândite sau suportate în principal în scopul vânzării sau al 
răscumpărării în viitorul apropiat ori (b) la recunoașterea inițială fac 
parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate 
gestionate împreună și pentru care există dovezi ale unui tipar real recent 
de urmărire a profitului pe termen scurt.

ifrs-full TradingIncomeExpense X duration, credit label Venituri din tranzacționare (cheltuieli cu tranzacționarea) Practică comună: IAS 1.85

documentation Cuantumul veniturilor (cheltuielilor) aferente activelor și datoriilor 
destinate tranzacționării.

totalLabel Total venituri din tranzacționare (cheltuieli cu tranzacționarea)

ifrs-full TradingIncomeExpenseAb 
stract

label Venituri din tranzacționare (cheltuieli cu tranzacționarea) [abstract]

ifrs-full TradingIncomeExpenseOn 
DebtInstruments

X duration, credit label Venituri din tranzacționarea (cheltuieli cu tranzacționarea) 
instrumentelor de datorie

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din tranzacționare (cheltuielilor cu 
tranzacționarea) aferente instrumentelor de datorie. [Referințe: 
instrumente de datorie deținute; venituri din tranzacționare (cheltuieli cu 
tranzacționarea)]

ifrs-full TradingIncomeExpenseOn 
DerivativeFinancialInstru 
ments

X duration, credit label Venituri din tranzacționarea (cheltuieli cu tranzacționarea) 
instrumentelor financiare derivate

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din tranzacționare (cheltuielilor cu 
tranzacționarea) aferente instrumentelor financiare derivate. [Referințe: 
instrumente derivate [member]; venituri din tranzacționare (cheltuieli cu 
tranzacționarea)]
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ifrs-full TradingIncomeExpenseO 
nEquityInstruments

X duration, credit label Venituri din tranzacționarea (cheltuieli cu tranzacționarea) 
instrumentelor de capitaluri proprii

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din tranzacționare (cheltuielilor cu 
tranzacționarea) aferente instrumentelor de capitaluri proprii. 
[Referințe: Instrumente de capitaluri proprii deținute; venituri din 
tranzacționare (cheltuieli cu tranzacționarea)]

ifrs-full TradingIncomeExpenseOn 
ForeignExchangeContracts

X duration, credit label Venituri din tranzacționarea (cheltuieli cu tranzacționarea) contractelor 
de schimb valutar

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul veniturilor din tranzacționare (cheltuielilor cu 
tranzacționarea) aferente contractelor de schimb valutar. [Referințe: 
venituri din tranzacționare (cheltuieli cu tranzacționarea)]

ifrs-full TradingSecuritiesMember member label Valori mobiliare destinate tranzacționării [member] Exemplu: IFRS 7.6, exemplu: IFRS 7. 
IG40B

documentation Acest membru reprezintă instrumentele financiare care (a) sunt 
dobândite sau suportate în principal în scopul vânzării sau al 
răscumpărării în viitorul apropiat ori (b) la recunoașterea inițială fac 
parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate 
gestionate împreună și pentru care există dovezi ale unui tipar real recent 
de urmărire a profitului pe termen scurt. [Referințe: instrumente 
financiare, clasa [member]]

ifrs-full TransactionPriceAllocated 
ToRemainingPerforman 
ceObligations

X instant, credit label Prețul tranzacției alocat obligațiilor de executare rămase Prezentarea informațiilor: IFRS 15.120 
a

documentation Cuantumul aferent prețului tranzacției alocat obligațiilor de executare 
rămase neîndeplinite (sau parțial neîndeplinite) la finalul perioadei de 
raportare. Prețul tranzacției reprezintă valoarea contraprestației la care o 
entitate se așteaptă să aibă dreptul în schimbul transferului bunurilor sau 
serviciilor promise către un client, neincluzând sumele colectate în 
numele unor terțe părți (de exemplu unele taxe de vânzare). [Referințe: 
obligații de executare [member]]

ifrs-full TransactionsRecognisedSe 
paratelyFromAcquisitionO 
fAssetsAndAssumptionO 
fLiabilitiesInBusinessCom 
binationAxis

axis label Tranzacțiile recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea 
datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full TransactionsRecognisedSe 
paratelyFromAcquisitionO 
fAssetsAndAssumptionO 
fLiabilitiesInBusinessCom 
binationMember

member [default] label Tranzacțiile recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea 
datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l

documentation Acest membru reprezintă tranzacțiile care sunt recunoscute separat de 
achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de 
întreprinderi. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Tranzacțiile recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea 
datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru. [Referințe: combinări de întreprinderi 
[member]]

ifrs-full TransferBetweenFinancial 
LiabilitiesAndEquityAttri 
butableToChangeInRe 
demptionProhibition

X duration label Transferul între datorii financiare și capitaluri proprii care poate fi 
atribuit modificării unei interdicții de răscumpărare

Prezentarea informațiilor: IFRIC 2.13

documentation Cuantumul transferat între datorii financiare și capitaluri proprii care 
poate fi atribuit modificării unei interdicții de răscumpărare.

ifrs-full TransferFromInvestment 
PropertyUnderConstructio 
nOrDevelopmentInvest 
mentProperty

X duration, debit label Transferul din categoria investițiilor imobiliare în curs de construire sau 
amenajare, investiții imobiliare

Practică comună: IAS 40.76, practică 
comună: IAS 40.79 d

documentation Cuantumul transferat din categoria investițiilor imobiliare în curs de 
construire sau amenajare în categoria investițiilor imobiliare finalizate. 
[Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full TransferFromToInventorie 
sAndOwnerOccupiedPro 
pertyInvestmentProperty

X duration, debit label Transfer din (în) categoriile stocurilor și proprietăților utilizate de 
posesor, investiții imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 f, 
prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d 
(vii)

documentation Cuantumul transferat din (în) categoriile stocurilor și proprietăților 
utilizate de posesor în (din) categoria investițiilor imobiliare. [Referințe: 
stocuri; investiții imobiliare]
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ifrs-full TransfersFromToOtherRe 
tirementBenefitPlans

X duration, credit label Transferuri din (în) categoria altor planuri de pensii Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b 
(x)

documentation Creșterea (reducerea) activelor nete disponibile pentru beneficii rezultată 
din transferurile din (în) categoria altor planuri de pensii. [Referințe: 
activele (datoriile) planului de pensii]

ifrs-full TransfersIntoLevel3OfFair 
ValueHierarchyAssets

X duration, debit label Transferuri la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Cuantumul transferurilor de active la nivelul 3 în ierarhia valorii juste. 
[Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full TransfersIntoLevel3OfFair 
ValueHierarchyEntitysOw 
nEquityInstruments

X duration, credit label Transferuri la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, propriile instrumente de 
capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Cuantumul transferurilor propriilor instrumente de capitaluri proprii 
ale entității la nivelul 3 în ierarhia valorii juste. [Referințe: propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]; nivelul 3 în 
ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full TransfersIntoLevel3OfFair 
ValueHierarchyLiabilities

X duration, credit label Transferuri la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Cuantumul transferurilor de datorii la nivelul 3 în ierarhia valorii juste. 
[Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

ifrs-full TransfersOfCumulative 
GainLossWithinEquity

X duration label Transferurile câștigului (pierderii) cumulat(e) în capitalurile proprii 
atunci când modificările riscului de credit al datoriei sunt prezentate în 
alte elemente ale rezultatului global

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.10 c

documentation Cuantumul transferurilor în capitalurile proprii ale câștigului (pierderii)  
cumulat(e) în ceea ce privește datoriile financiare desemnate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere pentru care modificările riscului de credit al 
datoriei sunt prezentate în alte elemente ale rezultatului global. 
[Referințe: datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOfResearchAnd 
DevelopmentFromEntityR 
elatedPartyTransactions

X duration label Transferuri de cercetare și dezvoltare din partea entității, tranzacții cu 
părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 e

documentation Cuantumul transferurilor de cercetare și dezvoltare din partea entității în 
cadrul tranzacțiilor cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOfResearchAnd 
DevelopmentToEntityRela 
tedPartyTransactions

X duration label Transferuri de cercetare și dezvoltare către entitate, tranzacții cu părțile 
afiliate

Exemplu: IAS 24.21 e

documentation Cuantumul transferurilor de cercetare și dezvoltare către entitate în 
cadrul tranzacțiilor cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOutOfLevel1Into 
Level2OfFairValueHier 
archyAssets

X duration label Transferuri de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia valorii juste, active 
deținute la finalul perioadei de raportare

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Cuantumul transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia valorii 
juste pentru activele deținute la finalul perioadei de raportare. [Referințe: 
nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în ierarhia valorii 
juste [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOutOfLevel1Into 
Level2OfFairValueHier 
archyEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration label Transferuri de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia valorii juste, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității deținute la finalul perioadei 
de raportare

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Cuantumul transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia valorii 
juste pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
deținute la finalul perioadei de raportare. [Referințe: propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]; nivelul 1 în 
ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în ierarhia valorii juste 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOutOfLevel1Into 
Level2OfFairValueHier 
archyLiabilities

X duration label Transferuri de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia valorii juste, datorii 
deținute la finalul perioadei de raportare

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Cuantumul transferurilor de la nivelul 1 la nivelul 2 în ierarhia valorii 
juste pentru datoriile deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în 
ierarhia valorii juste [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOutOfLevel2Into 
Level1OfFairValueHier 
archyAssets

X duration label Transferuri de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia valorii juste, active 
deținute la finalul perioadei de raportare

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Cuantumul transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia valorii 
juste pentru activele deținute la finalul perioadei de raportare. [Referințe: 
nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în ierarhia valorii 
juste [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOutOfLevel2Into 
Level1OfFairValueHier 
archyEntitysOwnEquityIn 
struments

X duration label Transferuri de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia valorii juste, propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității deținute la finalul perioadei 
de raportare

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Cuantumul transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia valorii 
juste pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității 
deținute la finalul perioadei de raportare. [Referințe: propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]; nivelul 1 în 
ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în ierarhia valorii juste 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOutOfLevel2Into 
Level1OfFairValueHier 
archyLiabilities

X duration label Transferuri de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia valorii juste, datorii 
deținute la finalul perioadei de raportare

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 c

documentation Cuantumul transferurilor de la nivelul 2 la nivelul 1 în ierarhia valorii 
juste pentru datoriile deținute la finalul perioadei de raportare. 
[Referințe: nivelul 1 în ierarhia valorii juste [member]; nivelul 2 în 
ierarhia valorii juste [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersOutOfLevel3Of 
FairValueHierarchyAssets

(X) duration, credit label Transferuri de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, active Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Cuantumul transferurilor de active de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste. 
[Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

negatedLabel Transferuri de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, active

ifrs-full TransfersOutOfLevel3Of 
FairValueHierarchyEntity 
sOwnEquityInstruments

(X) duration, debit label Transferuri de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, propriile instrumente 
de capitaluri proprii ale entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Cuantumul transferurilor propriilor instrumente de capitaluri proprii 
ale entității de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste. [Referințe: propriile 
instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]; nivelul 3 în 
ierarhia valorii juste [member]]

negatedLabel Transferuri de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, propriile instrumente 
de capitaluri proprii ale entității

ifrs-full TransfersOutOfLevel3Of 
FairValueHierarchyLiabil 
ities

(X) duration, debit label Transferuri de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, datorii Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e 
(iv)

documentation Cuantumul transferurilor de datorii de la nivelul 3 în ierarhia valorii 
juste. [Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

negatedLabel Transferuri de la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, datorii
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersUnderFinanceA 
greementsFromEntityRela 
tedPartyTransactions

X duration label Transferuri în cadrul contractelor de finanțare din partea entității, 
tranzacții cu părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 g

documentation Cuantumul transferurilor efectuate în cadrul contractelor de finanțare 
din partea entității în tranzacțiile cu părți afiliate, inclusiv împrumuturile 
și aporturile de capital în numerar sau în natură. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersUnderFinanceA 
greementsToEntityRelated 
PartyTransactions

X duration label Transferuri în temeiul contractelor de finanțare către entitate, tranzacții 
cu părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 g

documentation Cuantumul transferurilor efectuate în temeiul contractelor de finanțare 
către entitate în tranzacțiile cu părți afiliate, inclusiv împrumuturile și 
aporturile de capital în numerar sau în natură. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersUnderLicenseA 
greementsFromEntityRela 
tedPartyTransactions

X duration label Transferuri în cadrul contractelor de licență din partea entității, tranzacții 
cu părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 f

documentation Cuantumul transferurilor efectuate în cadrul contractelor de licență din 
partea entității în tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/1222 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransfersUnderLicenseA 
greementsToEntityRelated 
PartyTransactions

X duration label Transferuri în cadrul contractelor de licență către entitate, tranzacții cu 
părțile afiliate

Exemplu: IAS 24.21 f

documentation Cuantumul transferurilor efectuate în cadrul contractelor de licență către 
entitate în tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate 
[member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; Previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TransportationExpense X duration, debit label Cheltuieli de transport Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din servicii de transport.

ifrs-full TravelExpense X duration, debit label Cheltuieli de călătorie Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care decurg din călătorii.

ifrs-full TreasuryShares (X) instant, debit label Acțiunile de trezorerie Exemplu: IAS 1.78 e, prezentarea 
informațiilor: IAS 32.34

documentation Propriile instrumente de capitaluri proprii ale unei entități, deținute de 
entitate sau de alți membri ai grupului consolidat.

negatedLabel Acțiunile de trezorerie

ifrs-full TreasurySharesMember member label Acțiuni de trezorerie [member] Prezentarea informațiilor: IAS 1.106

documentation Acest membru reprezintă propriile instrumente de capitaluri proprii ale 
entității, deținute de entitate sau de alți membri ai grupului consolidat.

ifrs-full TwelvemonthExpectedCre 
ditLossesMember

member label Pierderile din credit preconizate pe 12 luni [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H 
a, prezentarea informațiilor: IFRS 
7.35M a

documentation Acest membru reprezintă partea din pierderile din credit preconizate pe 
durata de viață care reprezintă pierderile din credit preconizate care 
rezultă din evenimentele de neîndeplinire a obligațiilor aferente unui 
instrument financiar care pot apărea în termen de 12 luni de la data 
raportării. [Referințe: tipul de evaluare a pierderilor din credit 
preconizate [member]; pierderi din credit preconizate pe durata de viață 
[member]]

ifrs-full TwoYearsBeforeReportin 
gYearMember

member label Doi ani înainte de anul de raportare [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Acest membru reprezintă un exercițiu care s-a încheiat cu doi ani înainte 
de sfârșitul anului de raportare.
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Tipul și atributele 
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ifrs-full TypeOfMeasurementOfEx 
pectedCreditLossesAxis

axis label Tipul de evaluare a pierderilor din credit preconizate [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypeOfMeasurementOfEx 
pectedCreditLossesMem 
ber

member [default] label Tipul de evaluare a pierderilor din credit preconizate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.35M

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de evaluare a pierderilor din 
credit preconizate. Pierderile din credit preconizate reprezintă media 
pierderilor din credit ponderată cu riscurile respective de neîndeplinire a 
obligațiilor. Acest membru reprezintă, de asemenea, valoarea standard a 
axei „Tipul de evaluare a pierderilor din credit preconizate” în cazul în 
care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full TypesOfContractsAxis axis label Tipuri de contracte [axis] Exemplu: IFRS 15.B89 d, exemplu: 
intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.96 
a

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfContractsMember member [default] label Tipuri de contracte [member] Exemplu: IFRS 15.B89 d, exemplu: 
intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.96 
a

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de contracte cu clienții. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de contracte” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full TypesOfCustomersAxis axis label Tipuri de clienți [axis] Exemplu: IFRS 15.B89 c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full TypesOfCustomersMem 
ber

member [default] label Tipuri de clienți [member] Exemplu: IFRS 15.B89 c

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de clienți. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de clienți” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full TypesOfFinancialAsset 
sAxis

axis label Tipuri de active financiare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B51, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.B52

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfFinancialLiabilitie 
sAxis

axis label Tipuri de datorii financiare [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 7.B51, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.B52

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfHedgesAxis axis label Tipuri de acoperiri împotriva riscurilor [axis] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfHedgesMember member [default] label Acoperiri împotriva riscurilor [member] Prezentarea informațiilor: data de 
expirare 1.1.2023 IFRS 7.22, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de acoperiri împotriva riscurilor. 
Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de 
acoperiri împotriva riscurilor” în cazul în care nu este utilizat niciun alt 
membru.

ifrs-full TypesOfInstrumentMem 
ber

member [default] label Tipuri de instrumente [member] Exemplu: IFRS 7.B33

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de instrumente financiare. 
Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Implicarea 
continuă în activele financiare derecunoscute în funcție de tipul de 
instrument” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.
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ifrs-full TypesOfInsuranceContract 
sAxis

axis label Tipuri de contracte de asigurare [axis] Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea 
informațiilor

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfInterestRatesAxis axis label Tipuri de rate ale dobânzii [axis] Practică comună: IFRS 7.39

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfInvestmentProper 
tyAxis

axis label Tipuri de investiții imobiliare [axis] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfRateregulatedActi 
vitiesAxis

axis label Tipuri de activități cu tarife reglementate [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 14.30, 
prezentarea informațiilor: IFRS 14.33

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfRisksAxis axis label Tipuri de riscuri [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.21C, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.33, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.34

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full TypesOfRisksMember member [default] label Riscuri [member] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.124, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.125, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.127, 
prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.128 a, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.21C, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.33, 
prezentarea informațiilor: IFRS 7.34

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de riscuri. Acesta reprezintă, de 
asemenea, valoarea standard a axei „Tipuri de riscuri” în cazul în care nu 
este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full TypesOfSharebasedPay 
mentArrangementsAxis

axis label Tipuri de angajamente de plată pe bază de acțiuni [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full TypesOfTransferMember member [default] label Tipuri de transferuri [member] Exemplu: IFRS 7.B33

documentation Acest membru reprezintă toate tipurile de transferuri de instrumente 
financiare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei 
„Implicarea continuă în activele financiare derecunoscute în funcție de 
tipul de transfer” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full UMTSLicencesMember member label Licențe UMTS [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă licențele pentru sistemul universal de 
telecomunicații mobile. [Referințe: licențe și francize]

ifrs-full UnallocatedAmountsMem 
ber

member label Cuantumuri nealocate [member] Exemplu: IFRS 8.28, exemplu: IFRS 8. 
IG4

documentation Acest membru reprezintă elementele care nu au fost alocate segmentelor 
operaționale.
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ifrs-full UnallocatedGoodwill X instant, debit label Fond comercial nealocat Prezentarea informațiilor: IAS 36.133

documentation Cuantumul fondului comercial dobândit într-o combinare de 
întreprinderi care nu a fost alocat unei unități (unui grup de unități) 
generatoare de numerar. [Referințe: fond comercial; unități generatoare 
de numerar [member]; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full UnconsolidatedStructure 
dEntitiesAxis

axis label Entități structurate neconsolidate [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 e

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full UnconsolidatedStructure 
dEntitiesControlledByIn 
vestmentEntityAxis

axis label Entități structurate neconsolidate controlate de entitatea de investiții 
[axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19F

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full UnconsolidatedStructure 
dEntitiesControlledByIn 
vestmentEntityMember

member [default] label Entități structurate neconsolidate controlate de entitatea de investiții 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19F

documentation Acest membru reprezintă entitățile structurate neconsolidate care sunt 
controlate de o entitate de investiții. Acesta reprezintă, de asemenea, 
valoarea standard a axei „Entități structurate neconsolidate controlate de 
entitatea de investiții” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. 
[Referințe: prezentarea informațiilor privind entitățile de investiții [text 
block]; entități structurate neconsolidate [member]]

ifrs-full UnconsolidatedStructure 
dEntitiesMember

member label Entități structurate neconsolidate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 e

documentation Acest membru reprezintă entitățile structurate neconsolidate. O entitate 
structurată este o entitate organizată astfel încât drepturile de vot sau 
altele similare nu reprezintă factorul dominant în deciderea controlului 
asupra entității, precum cazurile în care orice drepturi de vot sunt 
aferente numai sarcinilor administrative, iar activitățile relevante sunt 
coordonate prin angajamente contractuale. [Referințe: consolidat 
[member]]
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ifrs-full UnconsolidatedSubsidiarie 
sAxis

axis label Filiale neconsolidate [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19B

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full UnconsolidatedSubsidiar 
iesControlledBySubsidiar 
iesOfInvestmentEntity 
Member

member label Filiale neconsolidate controlate de filiale ale entității de investiții 
[member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19C

documentation Acest membru reprezintă filialele neconsolidate controlate de filiale ale 
entității de investiții. [Referințe: prezentarea informațiilor privind 
entitățile de investiții [text block]; filiale [member]]

ifrs-full UnconsolidatedSubsidiar 
iesMember

member label Filiale neconsolidate [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19B

documentation Acest membru reprezintă filialele neconsolidate. [Referințe: filiale 
[member]]

ifrs-full UnconsolidatedSubsidiar 
iesThatInvestmentEntity 
ControlsDirectlyMember

member label Filiale neconsolidate controlate direct de entitatea de investiții [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 12.19B

documentation Acest membru reprezintă filialele neconsolidate pe care entitatea de 
investiții le controlează în mod direct. [Referințe: prezentarea 
informațiilor privind entitățile de investiții [text block]; filiale [member]]

ifrs-full UndatedSubordinatedLi 
abilities

X instant, credit label Datorii subordonate fără dată de rambursare Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul datoriilor subordonate care nu au o anumită dată de 
rambursare. [Referințe: datorii subordonate]

ifrs-full UnderlyingEquityInstru 
mentAndDepositaryRe 
ceiptsAxis

axis label Instrument de capitaluri proprii suport și certificate de depozit [axis] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full UnderlyingEquityInstru 
mentMember

member [default] label Instrument de capitaluri proprii suport [member] Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Acest membru reprezintă valoarea standard a axei „Instrument de 
capitaluri proprii suport și certificate de depozit” în cazul în care nu este 
utilizat niciun alt membru.

ifrs-full UndiscountedCashOut 
flowRequiredToRepurcha 
seDerecognisedFinancia 
lAssets

X instant, credit label Ieșirile de numerar neactualizate necesare pentru răscumpărarea 
activelor financiare derecunoscute

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E d

documentation Ieșirile de numerar neactualizate care ar fi sau ar putea fi necesare în 
vederea răscumpărării activelor financiare derecunoscute (de exemplu, 
prețul de exercitare într-un contract de opțiuni). [Referințe: active 
financiare]

ifrs-full UndiscountedExpectedCre 
ditLossesAtInitialRecogni 
tionOnPurchasedOrOrigi 
natedCreditimpairedFinan 
cialAssetsInitiallyRecog 
nised

X duration, credit label Pierderile din credit preconizate neactualizate la recunoașterea inițială 
aferente activelor financiare achiziționate sau emise depreciate 
recunoscute inițial

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H 
c

documentation Cuantumul pierderilor din credit preconizate neactualizate la 
recunoașterea inițială pentru activele financiare recunoscute inițial în 
decursul perioadei de raportare drept achiziționate sau emise depreciate.

ifrs-full UndiscountedFinanceLea 
sePaymentsToBeReceived

X instant, debit label Plățile de leasing financiar neactualizate care urmează să fie primite Prezentarea informațiilor: IFRS 16.94

documentation Cuantumul plăților de leasing financiar neactualizate care urmează să fie 
primite. Leasingul financiar este operațiunea de leasing care transferă în 
mare măsură toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de 
proprietate asupra unui activ suport.

ifrs-full UndiscountedOperatingLe 
asePaymentsToBeReceived

X instant, debit label Plățile de leasing operațional neactualizate care urmează să fie primite Prezentarea informațiilor: IFRS 16.97

documentation Cuantumul plăților de leasing operațional neactualizate care urmează să 
fie primite. Leasingul operațional este operațiunea de leasing care nu 
transferă în mare măsură toate riscurile și beneficiile aferente dreptului 
de proprietate asupra unui activ suport.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/1231  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full UndrawnBorrowingFacili 
ties

X instant, credit label Facilități de credit nefolosite Exemplu: IAS 7.50 a

documentation Cuantumul facilităților de credit nefolosite care ar putea fi disponibile 
pentru viitoare activități de exploatare și pentru decontarea 
angajamentelor de capital. [Referințe: angajamente de capital]

ifrs-full UnearnedFinanceIncomeR 
elatingToFinanceLeasePay 
mentsReceivable

(X) instant, credit label Venitul financiar neîncasat aferent creanțelor care decurg din contractele 
de leasing

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.94

documentation Cuantumul venitului financiar neîncasat aferent creanțelor care decurg 
din contractele de leasing. Leasingul financiar este operațiunea de leasing 
care transferă în mare măsură toate riscurile și beneficiile aferente 
dreptului de proprietate asupra unui activ suport. [Referințe: venituri 
financiare]

negatedLabel Venitul financiar neîncasat aferent creanțelor care decurg din contractele 
de leasing

ifrs-full UnearnedPremiums X instant, credit label Prime neîncasate Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 4.IG22 a

documentation Cuantumul datoriei pentru primele subscrise aferente contractelor de 
asigurare care nu au fost încasate încă. [Referințe: tipuri de contracte de 
asigurare [member]]

ifrs-full UnobservableInputsAxis axis label Date de intrare neobservabile [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d, practică comună: IFRS 13.93 h

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full UnobservableInputsMem 
ber

member [default] label Date de intrare neobservabile [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d, practică comună: IFRS 13.93 h

documentation Acest membru reprezintă toate datele de intrare neobservabile. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Date de intrare 
neobservabile” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

L 339/1232 
30.12.2022  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full UnratedCreditExposures X instant label Expunerile la riscul de credit neevaluate Exemplu: data de expirare 1.1.2023
IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.IG24 cdocumentation Cuantumul expunerii la riscul de credit care nu a fost evaluată de către 

agenții de rating externe. [Referințe: expunere la riscul de credit]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; Previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full UnrealisedForeignEx 
changeGainsLossesMem 
ber

member label Câștigurile (pierderile) nerealizate din diferențele de curs valutar 
[member]

Practică comună: IAS 12.81 g

documentation Acest membru reprezintă câștigurile (pierderile) rezultate din variația 
cursurilor de schimb valutar care nu au fost încă realizate.

ifrs-full UnrecognisedShareOfLos 
sesOfAssociates

X duration, debit label Partea nerecunoscută din pierderile entităților asociate Prezentarea informațiilor: IFRS 12.22 c

documentation Cuantumul părții nerecunoscute din pierderile entităților asociate, dacă 
entitatea a încetat să mai recunoască partea sa din pierderi atunci când 
aplică metoda punerii în echivalență. [Referințe: entități asociate 
[member]]

ifrs-full UnrecognisedShareOfLos 
sesOfJointVentures

X duration, debit label Partea nerecunoscută din pierderile asocierilor în participație Prezentarea informațiilor: IFRS 12.22 c

documentation Cuantumul părții nerecunoscute din pierderile asocierilor în participație, 
dacă entitatea a încetat să mai recunoască partea sa din pierderi atunci 
când aplică metoda punerii în echivalență. [Referințe: asocieri în 
participație [member]]

ifrs-full UnsecuredBankLoansRe 
ceived

X instant, credit label Împrumuturi bancare negarantate primite Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul împrumuturilor primite de la bănci care nu au fost garantate 
cu garanții reale. [Referințe: împrumuturi primite]

ifrs-full UnusedProvisionReverse 
dOtherProvisions

(X) duration, debit label Provizioane neutilizate reluate, alte provizioane Prezentarea informațiilor: IAS 37.84 d

documentation Cuantumul reluat pentru alte provizioane neutilizate. [Referințe: alte 
provizioane]

negatedLabel Provizioane neutilizate reluate, alte provizioane
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ifrs-full UnusedTaxCreditsFor 
WhichNoDeferredTaxAsse 
tRecognised

X instant label Credite fiscale neutilizate pentru care nu este recunoscută nicio creanță 
privind impozitul amânat

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 e

documentation Cuantumul creditelor fiscale neutilizate pentru care nu este recunoscută 
nicio creanță privind impozitul amânat în situația poziției financiare. 
[Referințe: credite fiscale neutilizate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full UnusedTaxCreditsMember member label Credite fiscale neutilizate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g

documentation Acest membru reprezintă creditele fiscale care au fost primite și care sunt 
reportate pentru a fi utilizate în cazul unui profit impozabil viitor.

ifrs-full UnusedTaxLossesFor 
WhichNoDeferredTaxAsse 
tRecognised

X instant label Pierderi fiscale neutilizate pentru care nu este recunoscută nicio creanță 
privind impozitul amânat

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 e

documentation Cuantumul pierderilor fiscale neutilizate pentru care nu este recunoscută 
nicio creanță privind impozitul amânat în situația poziției financiare. 
[Referințe: pierderi fiscale neutilizate [member]]

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full UnusedTaxLossesMember member label Pierderi fiscale neutilizate [member] Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 g

documentation Acest membru reprezintă pierderile fiscale care au fost suportate și care 
sunt reportate pentru a fi utilizate în cazul unui profit impozabil viitor.

ifrs-full UsefulLifeMeasuredAsPer 
iodOfTimeBiologicalAsset 
sAtCost

DUR label Durata de viață utilă măsurată ca perioadă de timp, active biologice, la 
cost

Prezentarea informațiilor: IAS 41.54 e

documentation Durata de viață utilă, măsurată ca perioadă de timp, utilizată pentru 
activele biologice. [Referințe: active biologice]

ifrs-full UsefulLifeMeasuredAsPer 
iodOfTimeIntangibleAsset 
sOtherThanGoodwill

DUR label Durata de viață utilă măsurată ca perioadă de timp, imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
a

documentation Durata de viață utilă, măsurată ca perioadă de timp, utilizată pentru alte 
imobilizări necorporale decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări 
necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full UsefulLifeMeasuredAsPer 
iodOfTimeInvestmentPro 
pertyCostModel

DUR label Durata de viață utilă măsurată ca perioadă de timp, investiții imobiliare, 
modelul bazat pe cost

Prezentarea informațiilor: IAS 40.79 b

documentation Durata de viață utilă, măsurată ca perioadă de timp, utilizată pentru 
investițiile imobiliare. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full UsefulLifeMeasuredAsPer 
iodOfTimePropertyPlan 
tAndEquipment

DUR label Durata de viață utilă măsurată ca perioadă de timp, imobilizări corporale Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 c

documentation Durata de viață utilă, măsurată ca perioadă de timp, utilizată pentru 
imobilizările corporale. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full UsefulLifeMeasuredInPro 
ductionOrOtherSimilarU 
nitsBiologicalAssetsAt 
Cost

X.XX duration label Durata de viață utilă măsurată în unități de producție sau alte unități 
similare, active biologice, la cost

Prezentarea informațiilor: IAS 41.54 e

documentation Durata de viață utilă, măsurată în unități de producție sau alte unități 
similare, utilizată pentru activele biologice. [Referințe: active biologice]

RO
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

30.12.2022 
L 339/1237  



Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full UsefulLifeMeasuredInPro 
ductionOrOtherSimilarU 
nitsIntangibleAssetsOther 
ThanGoodwill

X.XX duration label Durata de viață utilă măsurată în unități de producție sau alte unități 
similare, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 
a

documentation Durata de viață utilă măsurată în unități de producție sau alte unități 
similare, utilizată pentru alte imobilizări necorporale decât fondul 
comercial. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul 
comercial]

ifrs-full UsefulLifeMeasuredInPro 
ductionOrOtherSimilarU 
nitsPropertyPlantAndE 
quipment

X.XX duration label Durata de viață utilă măsurată în unități de producție sau alte unități 
similare, imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 c

documentation Durata de viață utilă măsurată în unități de producție sau alte unități 
similare, utilizată pentru imobilizările corporale. [Referințe: imobilizări 
corporale]

ifrs-full UtilisationAllowanceAc 
countForCreditLossesOfFi 
nancialAssets

(X) duration, debit label Utilizare, contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor 
financiare

Practică comună: data de expirare 
1.1.2023 IFRS 7.16

documentation Reducerea contului de ajustare pentru pierderi din credit aferente 
activelor financiare rezultată din utilizarea ajustării. [Referințe: contul de 
ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare]

negatedLabel Utilizare, contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor 
financiare

ifrs-full UtilitiesExpense X duration, debit label Cheltuieli cu utilitățile Practică comună: IAS 1.112 c

documentation Cuantumul cheltuielilor care provin din achiziționarea de utilități.

ifrs-full ValuationTechniquesMem 
ber

member [default] label Tehnici de evaluare [member] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Acest membru reprezintă tehnicile de evaluare utilizate de entitate 
pentru a evalua valoarea justă. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea 
standard a axei „Tehnici de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste” în 
cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: la valoarea 
justă [member]]
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ifrs-full ValuationTechniquesUse 
dInFairValueMeasuremen 
tAxis

axis label Tehnici de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste [axis] Prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 
d

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full ValueAddedTaxPayables X instant, credit label Datorii privind taxa pe valoarea adăugată Practică comună: IAS 1.78

documentation Cuantumul datoriilor legate de taxa pe valoarea adăugată.

ifrs-full ValueAddedTaxReceiva 
bles

X instant, debit label Creanțe privind taxa pe valoarea adăugată Practică comună: IAS 1.78 b

documentation Cuantumul creanțelor legate de taxa pe valoarea adăugată.
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ifrs-full ValueAtRisk X instant label Evaluarea în funcție de risc Practică comună: IFRS 7.41

documentation Evaluarea expunerii potențiale la pierdere ca urmare a evoluțiilor viitoare 
ale pieței, pe baza unui anumit interval de încredere și a unui anumit 
orizont de evaluare.

commentary-
Guidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru 
acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă 
dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. 
[Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea 
și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; 
ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP 
anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul 
tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente 
[member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar 
pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare 
[member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea 
generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; 
creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și 
corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea 
(reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri 
[member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din 
perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii 
de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată 
modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de 
reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea 
actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; 
cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul 
rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării 
riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]
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ifrs-full ValueOfBusinessAcquired 
Member

member label Valoarea activității dobândite [member] Practică comună: IAS 38.119

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care constă 
în diferența dintre (a) valoarea justă a drepturilor de asigurare 
contractuale dobândite și obligațiile de asigurare asumate într-o 
combinare de întreprinderi și (b) o datorie evaluată în conformitate cu 
politicile contabile ale asigurătorului privind contractele de asigurare pe 
care le emite. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full Vehicles X instant, debit label Vehicule Practică comună: IAS 16.37

documentation Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în vehiculele utilizate 
în activitățile entității, incluzând în special aeronave, automobile și nave. 
[Referințe: imobilizări corporale]

totalLabel Total vehicule

ifrs-full VehiclesAbstract label Vehicule [abstract]

ifrs-full VehiclesMember member label Vehicule [member] Practică comună: IAS 16.37

documentation Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau 
în vehiculele utilizate în activitățile entității, incluzând în special 
aeronave, automobile și nave. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full VoluntaryChangesInAc 
countingPolicyAxis

axis label Modificări voluntare ale politicii contabile [axis] Prezentarea informațiilor: IAS 8.29

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.
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ifrs-full VoluntaryChangesInAc 
countingPolicyMember

member [default] label Modificări voluntare ale politicii contabile [member] Prezentarea informațiilor: IAS 8.29

documentation Acest membru reprezintă modificările voluntare ale politicii contabile 
care au drept rezultat situații financiare care oferă informații fiabile și 
mai relevante cu privire la efectele tranzacțiilor, ale altor evenimente sau 
condiții asupra poziției financiare, performanței financiare sau fluxurilor 
de trezorerie ale entității. Aplicarea anticipată a unui IFRS nu este 
considerată o modificare voluntară a politicii contabile. Acesta 
reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Modificări voluntare 
ale politicii contabile” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full WagesAndSalaries X duration, debit label Retribuții și salarii Practică comună: IAS 19.9

documentation O clasă de cheltuieli cu beneficiile angajaților care reprezintă retribuții și 
salarii. [Referințe: cheltuieli cu beneficiile angajaților]

ifrs-full WarrantLiability X instant, credit label datorie din warrante Practică comună: IAS 1.55

documentation Cuantumul datoriilor din warrante.

ifrs-full WarrantReserve X instant, credit label Rezervă din warrante Practică comună: IAS 1.78 e

documentation O componentă de capitaluri proprii rezultată din emiterea de warrante 
de cumpărare de acțiuni, altele decât cele care rezultă din angajamentele 
de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: Rezerva din plățile pe bază de 
acțiuni]

ifrs-full WarrantReserveMember member label Rezerva din warrante [member] Practică comună: IAS 1.108

documentation Acest membru reprezintă o componentă de capitaluri proprii rezultată 
din emiterea de warrante de cumpărare de acțiuni, altele decât cele care 
rezultă din angajamentele de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: Rezerva 
din plățile pe bază de acțiuni [member]]
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ifrs-full WarrantyContingentLiabi 
lityMember

member label Datorie contingentă pentru garanții [member] Exemplu: IAS 37.88

documentation Acest membru reprezintă o datorie contingentă pentru costurile 
estimate ale reparațiilor acoperite de garanțiile produselor vândute. 
[Referințe: datorii contingente [member]]

ifrs-full WarrantyProvision X instant, credit label Provizion pentru garanții Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 1 
Garanții, exemplu: IAS 37.87

documentation Cuantumul provizionului pentru costurile estimate ale reparațiilor 
acoperite de garanțiile produselor vândute. [Referințe: provizioane]

totalLabel Total provizion pentru garanții

ifrs-full WarrantyProvisionAb 
stract

label Provizion pentru garanții [abstract]

ifrs-full WarrantyProvisionMem 
ber

member label Provizion pentru garanții [member] Exemplu: IAS 37 -, exemplu: 1 
Garanții, exemplu: IAS 37.87

documentation Acest membru reprezintă un provizion pentru costurile estimate ale 
reparațiilor acoperite de garanțiile produselor vândute. [Referințe: alte 
provizioane [member]]

ifrs-full WeightedAverageCostOf 
CapitalMeasurementInput 
Member

member label Costul mediu ponderat al capitalului, dată de intrare pentru evaluare 
[member]

Exemplu: IFRS 13.93 d, exemplu: IFRS 
13.IE63

documentation Acest membru reprezintă costul mediu ponderat al capitalului utilizat ca 
dată de intrare pentru evaluare.

ifrs-full WeightedAverageDuratio 
nOfDefinedBenefitObliga 
tion2019

DUR label Durata medie ponderată a obligației privind beneficiul determinat Prezentarea informațiilor: IAS 19.147 
c

documentation Durata medie ponderată a unei obligații privind beneficiul determinat. 
[Referințe: media ponderată [member]]
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ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfOtherEquityInstru 
mentsExercisableInShare 
basedPaymentArrange 
ment2019

X.XX instant label Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii care pot fi exercitate într-un angajament de plată pe bază de 
acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii (și anume altele decât opțiunile pe acțiuni) care pot fi exercitate 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media 
ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfOtherEquityInstru 
mentsExercisedOrVestedIn 
SharebasedPaymentAr 
rangement2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii care sunt exercitate sau intră în drepturi într-un angajament de 
plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii (și anume altele decât opțiunile pe acțiuni) care sunt exercitate 
sau intră în drepturi într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. 
[Referințe: media ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfOtherEquityInstru 
mentsExpiredInShareba 
sedPaymentArrange 
ment2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii expirate într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii (și anume altele decât opțiunile pe acțiuni) expirate într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media ponderată 
[member]]

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfOtherEquityInstru 
mentsForfeitedInShareba 
sedPaymentArrange 
ment2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii pierdute într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii (și anume altele decât opțiunile pe acțiuni) pierdute într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media ponderată 
[member]]
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ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfOtherEquityInstru 
mentsGrantedInShareba 
sedPaymentArrange 
ment2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii acordate într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii (și anume altele decât opțiunile pe acțiuni) acordate într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media ponderată 
[member]]

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfOtherEquityInstru 
mentsOutstandingInShare 
basedPaymentArrange 
ment2019

X.XX instant label Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii scadente într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Practică comună: IFRS 2.45

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii (și anume altele decât opțiunile pe acțiuni) scadente într-un 
angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media ponderată 
[member]]

periodStartLabel Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii scadente într-un angajament de plată pe bază de acțiuni la 
începutul perioadei

periodEndLabel Prețul mediu ponderat de exercitare a altor instrumente de capitaluri 
proprii scadente într-un angajament de plată pe bază de acțiuni la finalul 
perioadei

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfShareOptionsExer 
cisableInSharebasedPay 
mentArrangement2019

X.XX instant label Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni care pot fi 
exercitate într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(vii)

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni care pot fi 
exercitate într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: 
media ponderată [member]]
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ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfShareOptionsExer 
cisedInSharebasedPaymen 
tArrangement2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni exercitate 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(iv)

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni exercitate 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media 
ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfShareOptionsExpir 
edInSharebasedPaymentAr 
rangement2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni expirate 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(v)

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni expirate 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media 
ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfShareOptionsFor 
feitedInSharebasedPaymen 
tArrangement2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni pierdute 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(iii)

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni pierdute 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media 
ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfShareOptionsGran 
tedInSharebasedPaymen 
tArrangement2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni acordate 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(ii)

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni acordate 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media 
ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfShareOptionsIn 
SharebasedPaymentArran 
gementExercisedDuring 
PeriodAtDateOfExer 
cise2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat, la data exercitării, al acțiunilor pentru opțiunile 
pe acțiuni dintr-un angajament de plată pe bază de acțiuni exercitate în 
decursul perioadei

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 c

documentation Prețul mediu ponderat al acțiunilor, la data exercitării, pentru opțiunile 
pe acțiuni exercitate într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. 
[Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]; media 
ponderată [member]]
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ifrs-full WeightedAverageExercise 
PriceOfShareOptionsOut 
standingInSharebasedPay 
mentArrangement2019

X.XX instant label Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 b 
(i), prezentarea informațiilor: IFRS 
2.45 b (vi)

documentation Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni. [Referințe: media 
ponderată [member]]

periodStartLabel Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni la începutul perioadei

periodEndLabel Prețul mediu ponderat de exercitare a opțiunilor pe acțiuni scadente 
într-un angajament de plată pe bază de acțiuni la finalul perioadei

ifrs-full WeightedAverageFairVa 
lueAtMeasurementDateO 
therEquityInstruments 
Granted

X instant, credit label Valoarea justă medie ponderată la data evaluării, alte instrumente de 
capitaluri proprii acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 b

documentation Valoarea justă medie ponderată, la data evaluării, a instrumentelor de 
capitaluri proprii acordate, altele decât opțiunile pe acțiuni. [Referințe: 
media ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageFairVa 
lueAtMeasurementDate 
ShareOptionsGranted

X instant, credit label Valoarea justă medie ponderată la data evaluării, opțiuni pe acțiuni 
acordate

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a

documentation Valoarea justă medie ponderată, la data evaluării, a opțiunilor pe acțiuni 
acordate în decursul perioadei. [Referințe: media ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageLesseesIn 
crementalBorrowingRa 
teAppliedToLeaseLiabili 
tiesRecognisedAtDateOfI 
nitialApplicationO 
fIFRS16

X.XX instant label Rata marginală de împrumut medie ponderată a locatarului aplicată 
datoriilor care decurg din contractele de leasing recunoscute la data 
aplicării inițiale a IFRS 16

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.C12 
a

documentation Rata marginală de împrumut medie ponderată a locatarului aplicată 
datoriilor care decurg din contractele de leasing recunoscute în situația 
poziției financiare la data aplicării inițiale a IFRS 16. Rata marginală de 
împrumut este rata dobânzii pe care ar trebui să o plătească locatarul 
pentru a împrumuta, pe o perioadă similară și cu o garanție similară, 
fondurile necesare pentru a obține un activ cu o valoare similară cu cea a 
activului aferent dreptului de utilizare într-un mediu economic similar.
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ifrs-full WeightedAverageMember member label Media ponderată [member] Exemplu: IFRS 13.B6, exemplu: IFRS 
13.IE63, prezentarea informațiilor: 
IFRS 14.33 b, prezentarea 
informațiilor: intră în vigoare la 
1.1.2023 IFRS 17.120, practică 
comună: IFRS 7.7

documentation Acest membru reprezintă o medie în care fiecărei cantități i se atribuie o 
pondere care determină efectul relativ al fiecărei cantități asupra mediei.

ifrs-full WeightedAverageNumber 
OfInstrumentsUsedInCal 
culatingBasicEarningsLos 
sPerInstrumentParticipatin 
gEquityInstrumentsOther 
ThanOrdinaryShares

shares label Numărul mediu ponderat de instrumente utilizate la calcularea 
rezultatului (pierderii) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Numărul mediu ponderat de instrumente utilizate la calcularea 
rezultatului (pierderii) de bază pe instrument pentru un instrument de 
capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni ordinare conform 
unei formule predeterminate. [Referințe: rezultatul (pierderea) de bază 
pe instrument, instrumente de capitaluri proprii participative, altele 
decât acțiunile ordinare]

ifrs-full WeightedAverageNumber 
OfInstrumentsUsedInCal 
culatingDilutedEarning 
sLossPerInstrumentPartici 
patingEquityInstrumentsO 
therThanOrdinaryShares

shares label Numărul mediu ponderat de instrumente utilizate la calcularea 
rezultatului (pierderii) diluat(e) pe instrument, instrumente de capitaluri 
proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation Numărul mediu ponderat de instrumente utilizate la calcularea 
rezultatului (pierderii) diluat(e) pe instrument pentru un instrument de 
capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni ordinare conform 
unei formule predeterminate. [Referințe: rezultatul (pierderea) diluat(ă) 
pe instrument, instrumente de capitaluri proprii participative, altele 
decât acțiunile ordinare]

ifrs-full WeightedAverageNumber 
OfParticipatingEquityIn 
strumentsOtherThanOrdi 
narySharesAbstract

label Numărul mediu ponderat de instrumente de capitaluri proprii 
participative, altele decât acțiunile ordinare [abstract]
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ifrs-full WeightedAverageRemai 
ningContractualLifeOfOut 
standingShareOp 
tions2019

DUR label Durata de viață contractuală medie ponderată rămasă a opțiunilor pe 
acțiuni scadente

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d

documentation Durata de viață contractuală medie ponderată rămasă a opțiunilor pe 
acțiuni scadente. [Referințe: media ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageShare 
Price2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat al acțiunilor Prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 c

documentation Prețul mediu ponderat al acțiunilor. [Referințe: media ponderată 
[member]]

ifrs-full WeightedAverageSharePri 
ceShareOptionsGran 
ted2019

X.XX duration label Prețul mediu ponderat al acțiunilor, opțiunile pe acțiuni acordate Prezentarea informațiilor: IFRS 2.47 a 
(i)

documentation Prețul mediu ponderat al acțiunilor utilizat ca dată de intrare pentru 
modelul de evaluare a opțiunilor în vederea calculării valorii juste a 
opțiunilor pe acțiuni acordate. [Referințe: model de evaluare a opțiunii 
[member]; media ponderată [member]]

ifrs-full WeightedAverageShares shares label Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare utilizate la calcularea 
rezultatului pe acțiune de bază

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 b

documentation Numărul de acțiuni ordinare în circulație la începutul perioadei, ajustat 
cu numărul de acțiuni răscumpărate sau emise în perioada respectivă, 
înmulțit cu un factor de ponderare a timpului.

ifrs-full WeightedAverageShare 
sAndAdjustedWeightedA 
verageSharesAbstract

label Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare utilizate la calcularea 
rezultatului pe acțiune de bază și a rezultatului pe acțiune diluat 
[abstract]

ifrs-full WhollyOrPartlyFundedDe 
finedBenefitPlansMember

member label Planuri de beneficii determinate finanțate în totalitate sau parțial 
[member]

Exemplu: IAS 19.138 e

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii determinate finanțate în 
totalitate sau parțial. [Referințe: planuri de beneficii determinate 
[member]]
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Prefix URI al denumirii/rolului 
elementului

Tipul și atributele 
elementului Tipul etichetei Conținutul etichetei Referințe

ifrs-full WhollyUnfundedDefined 
BenefitPlansMember

member label Planuri de beneficii determinate integral nefinanțate [member] Exemplu: IAS 19.138 e

documentation Acest membru reprezintă planurile de beneficii determinate integral 
nefinanțate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full WorkInProgress X instant, debit label Produsele în curs de execuție curente Exemplu: IAS 1.78 c, practică comună: 
IAS 2.37

documentation O clasificare a stocurilor curente care reprezintă valoarea activelor aflate 
în prezent în procesul de producție, care necesită o prelucrare 
suplimentară pentru a fi transformate în produse sau servicii finite. 
[Referințe: produsele finite curente; stocuri]

ifrs-full WritedownsReversalsOfIn 
ventories

X duration, debit label Reduceri ale valorii contabile (reluări ale reducerilor valorii contabile) a 
stocurilor

Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 a

documentation Cuantumul recunoscut rezultat din reducerea valorii contabile a 
stocurilor până la valoarea realizabilă netă sau din reluări ale reducerilor 
respective. [Referințe: stocuri]

netLabel Reduceri nete ale valorii contabile (reluări nete ale reducerilor valorii 
contabile) a stocurilor

ifrs-full WritedownsReversalsOf 
PropertyPlantAndEquip 
ment

X duration label Reduceri ale valorii contabile (reluări ale reducerilor valorii contabile) a 
imobilizărilor corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 1.98 a

documentation Cuantumul recunoscut rezultat din reducerea valorii contabile a 
imobilizărilor corporale până la valoarea recuperabilă sau din reluări ale 
reducerilor respective. [Referințe: imobilizări corporale]

commentary-
Guidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau 
negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință 
eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru 
termenii între paranteze.

netLabel Reduceri nete ale valorii contabile (reluări nete ale reducerilor valorii 
contabile) a imobilizărilor corporale

ifrs-full WritedownsReversalsOf 
WritedownsOfInventorie 
sAbstract

label Reduceri ale valorii contabile (reluări ale reducerilor valorii contabile) a 
stocurilor [abstract]
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ifrs-full WritedownsReversalsOf 
WritedownsOfProperty 
PlantAndEquipmentAb 
stract

label Reduceri ale valorii contabile (reluări ale reducerilor valorii contabile) a 
imobilizărilor corporale [abstract]

ifrs-full WrittenPutOptionsMem 
ber

member label Opțiuni de vânzare emise [member] Exemplu: IFRS 7.B33, exemplu: IFRS 7. 
IG40B

documentation Acest membru reprezintă contractele financiare derivate vândute care 
obligă entitatea să achiziționeze un activ suport la un preț de exercitare 
specificat dacă cealaltă parte își exercită opțiunea. [Referințe: 
instrumente derivate [member]]

ifrs-full YearsOfInsuranceClai 
mAxis

axis label Anii de creanțe de asigurare [axis] Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele- 
rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full YieldUsedToDiscountCash 
FlowsThatDoNotVaryBase 
dOnReturnsOnUnderlyin 
gItems

X.XX instant label Randament utilizat pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie care nu 
variază în funcție de rentabilitatea elementelor suport

Prezentarea informațiilor: intră în 
vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.120”

documentation Randamentul utilizat pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie care nu 
variază în funcție de rentabilitatea elementelor suport, la aplicarea 
punctului 36 din IFRS 17. Elementele suport sunt elementele care 
determină unele dintre sumele plătibile unui deținător de poliță. 
Elementele suport pot fi constituite din orice elemente, cum ar fi, de 
exemplu, un portofoliu de active de referință, activele nete ale entității 
sau un subset specificat de active nete ale entității.
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