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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ►C1 (ΕΕ) 2019/815 ◄ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2018
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου
αναφοράς
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(EE L 143 της 29.5.2019, σ. 1)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα
αριθ.
►M1
►M2

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2100 της Επιτροπής της
30ής Σεπτεμβρίου 2019
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1989 της Επιτροπής της
6ης Νοεμβρίου 2020

Διορθώνεται από:
►C1

Διορθωτικό ΕΕ L 145 της 4.6.2019, σ. 85 (2019/815)

σελίδα

ημερομηνία

L 326

1

16.12.2019

L 429

1

18.12.2020
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ►C1 (ΕΕ) 2019/815 ◄
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2018
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου
αναφοράς
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για την
υποβολή αναφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της
οδηγίας 2004/109/ΕΚ, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εκπόνηση
των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων από τους εκδότες.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
(1) «βασική ταξινομία»: το συνδυασμένο σύνολο των ταξινομικών
στοιχείων που ορίζονται στο παράρτημα VI και η ακόλουθη συλ
λογή συνδέσμων:
α) βάση συνδέσμων (linkbase) παρουσίασης, που ομαδοποιεί τα
ταξινομικά στοιχεία·
β) βάση συνδέσμων υπολογισμού, που εκφράζει την αριθμητική
σχέση μεταξύ ταξινομικών στοιχείων·
γ) βάση συνδέσμων ετικετών, που περιγράφει την έννοια του κάθε
ταξινομικού στοιχείου·
δ) βάση συνδέσμων ορισμών, που αντικατοπτρίζει τις διαστατικές
σχέσεις των βασικών ταξινομικών στοιχείων·
(2) «εκτεταμένη ταξινομία»: το συνδυασμένο σύνολο ταξινομικών
στοιχείων και η ακόλουθη συλλογή συνδέσμων, αμφότερα δημιουρ
γημένα από τον εκδότη:
α) βάση συνδέσμων παρουσίασης, που ομαδοποιεί τα ταξινομικά
στοιχεία·
β) βάση συνδέσμων υπολογισμού, που εκφράζει την αριθμητική
σχέση μεταξύ ταξινομικών στοιχείων·
γ) βάση συνδέσμων ετικετών, που περιγράφει την έννοια του κάθε
ταξινομικού στοιχείου·
δ) βάση συνδέσμων ορισμών, που διασφαλίζει τη διαστατική εγκυ
ρότητα του παραγόμενου εγγράφου στιγμιοτύπου XBRL έναντι
της εκτεταμένης ταξινομίας·
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(3) «ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ»: οι ενο
ποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002 ή με τα ΔΠΧΑ, όπως αναφέρονται στο στοιχείο
α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 της απόφασης 2008/961/ΕΚ.

Άρθρο 3
Ενιαίος ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή αναφορών
Οι εκδότες καταρτίζουν όλες τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους σε
μορφότυπο XHTML.

Άρθρο 4
Σήμανση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των
ΔΠΧΑ
1.
Στις περιπτώσεις όπου οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις περιλαμ
βάνουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ, οι
εκδότες επισημαίνουν τις εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστά
σεις.
2.
Οι εκδότες επισημαίνουν, τουλάχιστον, τις γνωστοποιήσεις που
ορίζονται στο παράρτημα II, εφόσον οι εν λόγω γνωστοποιήσεις είναι
παρούσες στις εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει
των ΔΠΧΑ.
3.
Οι εκδότες δύνανται να επισημαίνουν γνωστοποιήσεις που παρου
σιάζονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ
πλην εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 2.
4.
Για τις σημάνσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, οι
εκδότες χρησιμοποιούν τη γλώσσα σήμανσης XBRL και πρέπει να
χρησιμοποιούν μια ταξινομία στην οποία τα στοιχεία είναι εκείνα που
περιέχονται στη βασική ταξινομία. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το
σημείο 4 του παραρτήματος IV, δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν
στοιχεία που περιέχονταν στη βασική ταξινομία, οι εκδότες δημιουρ
γούν στοιχεία εκτεταμένης ταξινομίας όπως προβλέπεται στο παράρ
τημα IV.

Άρθρο 5
Σήμανση άλλων τμημάτων των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων
1.
Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη μπορούν να
επισημαίνουν όλα τα τμήματα των ετήσιων οικονομικών εκθέσεών
τους, πλην εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 4 εάν χρησιμοποιούν τη
γλώσσα σήμανσης XBRL και μια ταξινομία ειδική για τα εν λόγω
τμήματα και η εν λόγω ταξινομία παρέχεται από το κράτος μέλος
στο οποίο έχουν συσταθεί.
2.
Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες δεν επισημαί
νουν τυχόν τμήματα των ετήσιων οικονομικών εκθέσεών τους πλην των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ.
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Άρθρο 6
Κοινοί κανόνες για σημάνσεις
Για τις σημάνσεις που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, οι
εκδότες πρέπει να συμμορφώνεται με τα εξής:
α) την ενσωμάτωση των σημάνσεων στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις
των εκδοτών σε μορφότυπο XHTML χρησιμοποιώντας τις προδια
γραφές Inline XBRL που ορίζονται στο παράρτημα III·
β) τις απαιτήσεις για τη σήμανση και τους κανόνες υποβολής που
ορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7
Αρχεία ταξινομίας XBRL
Η ESMA δύναται να δημοσιεύει μηχανικώς αναγνώσιμη και τηλεφορ
τώσιμα αρχεία ταξινομίας XBRL βασισμένα στην κύρια ταξινόμηση. Τα
αρχεία αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται
στο παράρτημα V.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις οι οποίες περιέχουν
οικονομικές καταστάσεις για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η
Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόμνημα για τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος II, και για τους
Πίνακες των Παραρτημάτων IV και VI
ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΧΑΡΑΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΣ/ ΠΡΟ
ΘΕΜΑ

text block

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι μπλοκ κειμένου·
χρησιμοποιείται για τη σήμανση μεγαλύτερων συνό
λων πληροφοριών, όπως σημειώσεις, λογιστικές πολι
τικές ή πίνακες· τα μπλοκ κειμένου είναι μη αριθμη
τικά στοιχεία γραμμής

text

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι κείμενο (μια ακο
λουθία αλφαριθμητικών χαρακτήρων)· χρησιμοποιείται
για τη σήμανση σύντομων αφηγηματικών πληροφο
ριών· τα στοιχεία κειμένου είναι μη αριθμητικά στοι
χεία γραμμής

yyyy-mm-dd

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι ημερομηνία· τα
στοιχεία αυτά είναι στοιχεία γραμμής και μη αριθμη
τικά

X

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι νομισματικό
(αριθμός σε δηλωμένο νόμισμα)· τα στοιχεία αυτά
είναι αριθμητικά στοιχεία γραμμής

X.XX

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι τιμή σε δεκαδική
μορφή (όπως εκατοστιαίο ποσοστό ή τιμή «ανά μετο
χή»)· τα στοιχεία αυτά είναι αριθμητικά στοιχεία
γραμμής

shares

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι αριθμός μετοχών·
τα στοιχεία αυτά είναι αριθμητικά στοιχεία γραμμής

table

δηλώνει την αρχή μιας δομής που αναπαρίσταται με
πίνακα όπου οι γραμμές και οι στήλες συντελούν στον
ορισμό μιας οικονομικής έννοιας στην τομή τους

axis

δηλώνει μια διαστασιακή ιδιότητα σε δομή πίνακα

member

δηλώνει ένα μέλος μιας διάστασης σε άξονα

guidance

δηλώνει ένα στοιχείο που υποστηρίζει τη φυλλομέ
τρηση του περιεχομένου ταξινομίας

role

δηλώνει ένα στοιχείο που αναπαριστά ένα τμήμα μιας
ταξινομίας, π.χ. κατάσταση οικονομικής θέσης, κατά
σταση εσόδων, κάθε επιμέρους σημείωση, κλ.π.

abstract

δηλώνει ένα στοιχείο ομαδοποίησης ή μια επικεφαλίδα

instant or duration

δηλώνει ότι η νομισματική αξία αντιπροσωπεύει από
θεμα (εάν πρόκειται για στιγμιαία) ή ροή (εάν πρόκει
ται για διάρκεια)

credit or debit

δηλώνει το «φυσικό» υπόλοιπο της γνωστοποίησης

esef_cor

►M2 πρόθεμα που τίθεται στους Πίνακες των παραρ
τημάτων IV και VI για τα στοιχεία που ορίζονται στον
χώρο ονομάτων «http://www.esma.europa.eu/taxonomy/
2020-03-16/esef_cor» ◄
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΧΑΡΑΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΣ/ ΠΡΟ
ΘΕΜΑ

esef_all

►M2 πρόθεμα που τίθεται στον Πίνακα του Παραρ
τήματος VI για τα στοιχεία που ορίζονται στον χώρο
ονομάτων
«http://www.esma.europa.eu/taxonomy/
2020-03-16/esef_all» ◄

esma_technical

πρόθεμα που τίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος
VI για τα στοιχεία που ορίζονται στον χώρο ονομάτων
«http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical»

ifrs-full

►M2 πρόθεμα που τίθεται στους Πίνακες των παραρ
τημάτων IV και VI για τα στοιχεία που ορίζονται στον
χώρο ονομάτων «http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/
ifrs-full» ◄

▼M2
Το Ίδρυμα ΔΠΧΑ κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα
δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων όσον αφορά το υλικό ταξινομίας ΔΠΧΑ. Το
υλικό ταξινομίας ΔΠΧΑ παράγεται με χρήση της γλώσσας XBRL με την άδεια
της XBRL International. Το Ίδρυμα ΔΠΧΑ δεν ασκεί τα δικαιώματά του επί του
υλικού ταξινομίας ΔΠΧΑ εντός του ΕΟΧ όσον αφορά την κατάρτιση και χρήση
σημασμένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ στο πλαίσιο της εφαρ
μογής των προτύπων ΔΠΧΑ. Το Ίδρυμα ΔΠΧΑ επιφυλάσσεται παντός άλλου
δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων εκτός του
ΕΟΧ. Απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της
αναπαραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα
ΔΠΧΑ στη διεύθυνση www.ifrs.org.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υποχρεωτικές σημάνσεις
1. Οι εκδότες επισημαίνουν όλα τα αριθμητικά στοιχεία σε δηλωμένο νόμισμα
που γνωστοποιούνται στον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και
λοιπών συνολικών εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων
και την κατάσταση των ταμειακών ροών σε ενοποιημένες οικονομικές κατα
στάσεις βάσει των ΔΠΧΑ.
2. Οι εκδότες θέτουν σήμανση σε όλες τις γνωστοποιήσεις, που πραγματοποι
ούνται είτε σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ είτε
με σχετική παραπομπή σε άλλα μέρη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για
οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα, οι
οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία του Πίνακα 1 του παρόντος Παραρτήματος.
3. Οι εκδότες θέτουν σήμανση σε όλες τις γνωστοποιήσεις, που πραγματοποι
ούνται είτε σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ είτε
με σχετική παραπομπή σε άλλα μέρη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για
οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα, οι
οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία του Πίνακα 2 του παρόντος Παραρτήματος.
Πίνακας 1
Υποχρεωτικά στοιχεία της βασικής ταξινομίας που πρέπει να επισημαίνονται για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν
την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα

Τύπος δεδομένων
και άλλα χαρακτη
ριστικά

Ετικέτα

Παραπομπές στα ΔΠΧΑ

Επωνυμία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας ή άλλος προσ
διορισμός της ταυτότητας

text

ΔΛΠ 1 51 α

Επεξήγηση της μεταβολής της επωνυμίας της αναφέρουσας οικονο
μικής οντότητας ή άλλου προσδιορισμού της ταυτότητας από το
τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς

text

ΔΛΠ 1 51 α

Έδρα της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Νομική μορφή της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Χώρα σύστασης

text

ΔΛΠ 1 138 α

Διεύθυνση της έδρας της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Κύρια εγκατάσταση

text

ΔΛΠ 1 138 α

Περιγραφή της φύσης των εργασιών της οικονομικής οντότητας και
των κυριότερων δραστηριοτήτων της

text

ΔΛΠ 1 138 β

Επωνυμία μητρικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 γ, ΔΛΠ 24 13

Επωνυμία τελικής μητρικής του ομίλου

text

ΔΛΠ 24 13, ΔΛΠ 1 138 γ

Πίνακας 2
Υποχρεωτικά στοιχεία της βασικής ταξινομίας που πρέπει να επισημαίνονται για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν
την 1η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα

▼M1
Ετικέτα

Όνομα της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας ή άλλος προσδιορι
σμός της ταυτότητας

Τύπος

text

Παραπομπές στα ΔΠΧΑ

ΔΛΠ 1 51 α
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Ετικέτα

Τύπος

Παραπομπές στα ΔΠΧΑ

Επεξήγηση της μεταβολής της επωνυμίας της αναφέρουσας οικονο
μικής οντότητας ή άλλου προσδιορισμού της ταυτότητας από το
τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς

text

ΔΛΠ 1 51 α

Έδρα της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Νομική μορφή της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Χώρα σύστασης

text

ΔΛΠ 1 138 α

Διεύθυνση της έδρας της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Κύρια εγκατάσταση

text

ΔΛΠ 1 138 α

Περιγραφή της φύσης των εργασιών της οικονομικής οντότητας και
των κυριότερων δραστηριοτήτων της

text

ΔΛΠ 1 138 β

Επωνυμία μητρικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 γ, ΔΛΠ 24 13

Επωνυμία τελικής μητρικής του ομίλου

text

ΔΛΠ 1 138 γ, ΔΛΠ 24 13

Διάρκεια ζωής οντότητας περιορισμένης διάρκειας ζωής

text

ΔΛΠ 1 138 δ

Δήλωση συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ [text block]

text block

ΔΛΠ 1 16

Επεξήγηση της παρέκκλισης από ΔΠΧΑ

text

ΔΛΠ 1 20 Β, ΔΛΠ 1 20 γ

Επεξήγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρέκκλισης από
ΔΠΧΑ

text

ΔΛΠ 1 20 δ

Γνωστοποίηση αβεβαιοτήτων σχετικά με την ικανότητα της οικονο
μικής οντότητας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 25

Επεξήγηση του γεγονότος και της βάσης για την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων όταν αυτές δεν καταρτίζονται στη βάση
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

text

ΔΛΠ 1 25

Επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η οικονομική οντότητα δεν
θεωρείται συνεχιζόμενη δραστηριότητα

text

ΔΛΠ 1 25

Περιγραφή του λόγου για τον οποίο χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ή
μικρότερη περίοδος υποβολής αναφορών

text

ΔΛΠ 1 36 α

Περιγραφή του γεγονότος ότι ποσά που παρουσιάζονται στις οικονο
μικές καταστάσεις δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα

text

ΔΛΠ 1 36 β

Γνωστοποίηση ανακατατάξεων ή αλλαγών στην παρουσίαση [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 41

Επεξήγηση των πηγών αβεβαιότητας των εκτιμήσεων με σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές προσαρμογές

text

ΔΛΠ 1 125, ΕΔΔΠΧΑ 14 10

Γνωστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με σημα
ντικό κίνδυνο σημαντικών προσαρμογών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 125

Μερίσματα που αναγνωρίζονται ως διανομές προς τους ιδιοκτήτες
ανά μετοχή

X.XX duration

ΔΛΠ 1 107
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Μερίσματα που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι οικονομικές
καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση αλλά δεν αναγνωρίσθηκαν ως
διανομή στους ιδιοκτήτες

X duration

ΔΛΠ 1 137 α, ΔΛΠ 10 13

Μερίσματα που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι οικονομικές
καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση αλλά δεν αναγνωρίσθηκαν ως
διανομή στους ιδιοκτήτες ανά μετοχή

X.XX duration

ΔΛΠ 1 137 α

Γνωστοποίηση λογιστικών κρίσεων και εκτιμήσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δεδουλευμένων εξόδων και άλλων υποχρεώσεων [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αμοιβής ελεγκτών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση βάσης ενοποίησης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση βάσης κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, αγροτικής παρα
γωγής κατά τη στιγμή της συγκομιδής και κρατικών επιχορηγήσεων
που συνδέονται με βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 41 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση κόστους δανεισμού [text block]

text block

ΔΛΠ 23 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση δανειοληπτικών πράξεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση συνενώσεων επιχειρήσεων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 3 Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθεσίμων και υπολοίπων διαθεσίμων σε
κεντρικές τράπεζες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κατάστασης ταμειακών ροών [text block]

text block

ΔΛΠ 7 Κατάσταση
Ταμειακών Ροών

Γνωστοποίηση μεταβολών λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμή
σεων και λαθών [text block]

text block

ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές

Γνωστοποίηση μεταβολών λογιστικών πολιτικών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση των αξιώσεων και των καταβληθεισών παροχών [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εξασφαλίσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δεσμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

των
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Γνωστοποίηση δεσμεύσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ατομικών οικονομικών καταστάσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 27 Γνωστοποίηση,
ΔΠΧΑ 12 Σκοπός

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 37 86

Γνωστοποίηση κόστους πωληθέντων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση πιστωτικού κινδύνου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε, ΔΠΧΑ 7
Πιστωτικός κίνδυνος

Γνωστοποίηση χρεωστικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενου κόστους κτήσης που προκύπτει από
ασφαλιστήρια συμβόλαια [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενων εσόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενων φόρων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση καταθέσεων από τράπεζες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση καταθέσεων από πελάτες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εξόδων αποσβέσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση διακοπεισών δραστηριοτήτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μερισμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κερδών ανά μετοχή [text block]

text block

ΔΛΠ 33 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση επιδράσεων των μεταβολών των τιμών συναλλάγμα
τος [text block]

text block

ΔΛΠ 21 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση παροχών σε εργαζομένους [text block]

text block

ΔΛΠ 19 Πεδίο εφαρμογής

Γνωστοποίηση λειτουργικών τομέων της οικονομικής οντότητας [text
block]

text block

ΔΠΧΑ 8 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση γεγονότων μετά την περίοδο αναφοράς [text block]

text block

ΔΛΠ 10 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση εξόδων κατά είδος [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εξόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από έρευνα
και αξιολόγηση [text block]

text block

ΔΠΧΑ 6 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση επιμέτρησης εύλογης αξίας [text block]

text block

ΔΠΧΑ 13 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων (εξόδων) από αμοιβές και προμήθειες [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε
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Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών εξόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών εσόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διακρα
τούμενων για διαπραγμάτευση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 7 Πεδίο εφαρμογής

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων διακρατούμενων για δια
πραγμάτευση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων διακρατούμενων
για διαπραγμάτευση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση πρώτης εφαρμογής [text block]

text block

ΔΠΧΑ 1 Παρουσίαση και
γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση γενικών και διοικητικών εξόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση γενικών πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές
καταστάσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 51

Γνωστοποίηση συνεχιζόμενης δραστηριότητας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση υπεραξίας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κρατικών επιχορηγήσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 20 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση αναφορών για υπερπληθωριστικές οικονομίες [text
block]

text block

ΔΛΠ 29 Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποίηση απομείωσης περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 36 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση φόρου εισοδήματος [text block]

text block

ΔΛΠ 12 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με εργαζομένους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με βασικά διοικητικά στελέχη
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 17 Γνωστοποίηση Έναρξη ισχύος 1-1-2021,
ΔΠΧΑ 4 Γνωστοποίηση Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση εσόδων από ασφάλιστρα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων και υπεραξίας [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε
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Γνωστοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 38 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση εξόδων για τόκους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων από (εξόδων για) τόκους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων από τόκους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές οντότητες [text
block]

text block

ΔΠΧΑ 12 1

Γνωστοποίηση ενδιάμεσης οικονομικής αναφοράς [text block]

text block

ΔΛΠ 34 Περιεχόμενο μιας
ενδιάμεσης οικονομικής ανα
φοράς

Γνωστοποίηση αποθεμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 2 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων επενδυτικών συμβάσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα [text block]

text block

ΔΛΠ 40 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση επενδύσεων εκτός από επενδύσεις που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εκδοθέντος κεφαλαίου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κοινοπραξιών [text block]

text block

ΔΛΠ 27 17 β, ΔΛΠ 27 16 β,
ΔΠΧΑ 12 B4 β

Γνωστοποίηση προπληρωμών μισθωμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μισθώσεων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 16 Παρουσίαση,
ΔΠΧΑ 16 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση κινδύνου ρευστότητας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δανείων και προκαταβολών σε τράπεζες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δανείων και προκαταβολών σε πελάτες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κινδύνου αγοράς [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί σε μερι
διούχους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μη ελεγχουσών συμμετοχών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχό
μενων προς πώληση και διακοπεισών δραστηριοτήτων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 5 Παρουσίαση και
γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή ομά
δων διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση σημειώσεων και άλλων επεξηγηματικών πληροφοριών
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση των στόχων, των πολιτικών και των διαδικασιών για
τη διαχείριση κεφαλαίου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 134
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Γνωστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εξόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εσόδων (εξόδων) [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εσόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων προβλέψεων, ενδεχόμενων υποχρεώσεων και
ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 37 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση προπληρωμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κέρδους (ζημίας) από λειτουργικές δραστηριότητες
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ενσώματων παγίων [text block]

text block

ΔΛΠ 16 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση προβλέψεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ανακατάταξης χρηματοοικονομικών μέσων [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 14 Παρουσίαση,
ΔΠΧΑ 14 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση αντασφάλισης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση συνδεδεμένου μέρους [text block]

text block

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποίηση συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και
επαναπώλησης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αποθεματικών που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφά
λαια [text block]

text block

ΔΛΠ 1 79 β

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τους με περιο
ρισμό χρήσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων από συμβάσεις με πελάτες [text block]

text block

ΔΠΧΑ 15 Παρουσίαση,
ΔΠΧΑ 15 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση συμφωνιών παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπη
ρεσιών [text block]

text block

SIC 29 Ομόφωνη αποδοχή
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Παραπομπές στα ΔΠΧΑ

Γνωστοποίηση συμφωνιών παροχών που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών [text block]

text block

ΔΠΧΑ 2 44

Γνωστοποίηση μετοχικού κεφαλαίου, αποθεματικών και άλλων συμ
μετοχικών δικαιωμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 79

Γνωστοποίηση συγγενών επιχειρήσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 27 17 β, ΔΛΠ 27 16 β,
ΔΠΧΑ 12 B4 δ

Γνωστοποίηση θυγατρικών [text block]

text block

ΔΛΠ 27 17 β, ΔΛΠ 27 16 β,
ΔΠΧΑ 12 B4 α

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση σημαντικών λογιστικών πολιτικών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117

Γνωστοποίηση φορολογικών απαιτήσεων και πληρωτέων φόρων [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εμπορικών και λοιπών πληρωτέων λογαριασμών [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων (εξόδων) διαπραγμάτευσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ιδίων μετοχών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για βιολογικά περιουσιακά στοι
χεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κόστος δανεισμού [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δανειοληπτικές πράξεις [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συνενώσεις επιχειρήσεων
και υπεραξία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συνενώσεις επιχειρήσεων
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ταμειακές ροές [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εξασφαλίσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κατασκευές σε εξέλιξη [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δαπάνες απόκτησης πελατών
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β
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Παραπομπές στα ΔΠΧΑ

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για προγράμματα εμπιστοσύνης
πελατών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για προβλέψεις παροπλισμού,
αποκατάστασης και εξυγίανσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αναβαλλόμενο κόστος κτή
σης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αναβαλλόμενο φόρο εισο
δήματος [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έξοδα αποσβέσεων [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παύση αναγνώρισης χρημα
τοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παράγωγα χρηματοοικονο
μικά μέσα και αντιστάθμιση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παράγωγα χρηματοοικονο
μικά μέσα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για διακοπείσες δραστηριότητες
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εκπτώσεις και μειώσεις
τιμών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μερίσματα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κέρδη ανά μετοχή [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δικαιώματα εκπομπών [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παροχές σε εργαζομένους
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έξοδα που σχετίζονται με το
περιβάλλον [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έκτακτα στοιχεία [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έξοδα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δαπάνες έρευνας και αξιο
λόγησης text block]

text block

ΔΠΧΑ 6 24 α

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επιμέτρηση εύλογης αξίας
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έσοδα και έξοδα αμοιβών
και προμηθειών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά έξοδα
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β
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Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά έσοδα
και έξοδα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικές εγγυή
σεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά μέσα
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά μέσα
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μετατροπή συναλλάγματος
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αμοιβές δικαιόχρησης [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για το νόμισμα λειτουργίας [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για υπεραξία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κρατικές επιχορηγήσεις [text
block]

text block

ΔΛΠ 20 39 α

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αντιστάθμιση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις που διακρατού
νται μέχρι τη λήξη [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για απομείωση περιουσιακών
στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για απομείωση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για απομείωση μη χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για φόρο εισοδήματος [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ασφαλιστήρια συμβόλαια
και σχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και
έξοδα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β, ΔΠΧΑ 4 37 α
- Ημερομηνία λήξης 1-12021

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για άυλα περιουσιακά στοιχεία
και υπεραξία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για άυλα περιουσιακά στοιχεία
πλην της υπεραξίας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έσοδα και έξοδα τόκων [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β
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Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις σε ακίνητα [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις σε κοινοπραξίες
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις εκτός από επεν
δύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εκδοθέν κεφάλαιο [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μισθώσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δάνεια και απαιτήσεις [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επιμέτρηση αποθεμάτων
[text block]

text block

ΔΛΠ 2 36 α

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εξορυκτικά περιουσιακά
στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δικαιώματα εξόρυξης [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μη κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχό
μενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μη κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχό
μενα προς πώληση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συμψηφισμό χρηματοοικο
νομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για περιουσιακά στοιχεία πετρε
λαίου και φυσικού αερίου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για περιουσιακά στοιχεία προ
γραμματισμού [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ενσώματα πάγια [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για προβλέψεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ανακατάταξη χρηματοοικο
νομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αναγνώριση στα αποτελέ
σματα της διαφοράς μεταξύ εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώ
ριση και τιμής συναλλαγής [text block]

text block

ΔΠΧΑ 7 28 α
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Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αναγνώριση εσόδων [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μεταβατικούς λογαριασμούς
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αντασφάλιση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επισκευές και συντήρηση
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συμφωνίες πώλησης και
επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έξοδα έρευνας και ανάπτυ
ξης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμά τους με περιορισμό χρήσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για πληροφόρηση κατά τομέα
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συμφωνίες παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συναλλαγές που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κόστος αποκάλυψης [text
block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για θυγατρικές [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για φόρους εκτός του φόρου
εισοδήματος [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παροχές εξόδου από την
υπηρεσία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εμπορικούς και λοιπούς
πληρωτέους λογαριασμούς [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εμπορικές και λοιπές απαι
τήσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έσοδα και έξοδα διαπραγ
μάτευσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συναλλαγές με μη ελέγχου
σες συμμετοχές [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συναλλαγές με συνδεδεμένα
μέρη [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ίδιες μετοχές [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δικαιώματα αγοράς μετοχών
[text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β
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Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για προσδιορισμό των στοιχείων
που συνθέτουν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα [text
block]

text block

ΔΛΠ 7 46

Περιγραφή λοιπών λογιστικών πολιτικών απαραίτητων για την κατα
νόηση των οικονομικών καταστάσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Γνωστοποίηση σημαντικών λογιστικών πολιτικών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 20
▼B
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Εφαρμοστέες προδιαγραφές Inline XBRL
1. Οι εκδότες μεριμνούν ώστε το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL να
είναι έγκυρο ως προς την προδιαγραφή Inline XBRL 1.1 και να είναι σύμ
φωνο με το Μητρώο Μονάδων XBRL.
2. Οι εκδότες μεριμνούν ώστε τα αρχεία εκτεταμένης ταξινομίας XBRL του
εκδότη να είναι έγκυρα ως προς τις προδιαγραφές XBRL 2.1 και XBRL
Dimensions 1.0.
3. Οι εκδότες υποβάλλουν το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL και τα
αρχεία εκτεταμένης ταξινομίας XBRL του εκδότη ως ενιαία δέσμη υποβολής
αναφοράς, όπου τα αρχεία ταξινομίας XBRL είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα
με τις προδιαγραφές «Taxonomy Packages».
4. Οι εκδότες μεριμνούν ώστε τόσο το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL
όσο και η εκτεταμένη ταξινομία του εκδότη να πληρούν τις απαιτήσεις των
κανόνων επισήμανσης και συμπλήρωσης αρχείων, που παρατίθενται στο
Παράρτημα IV.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κανόνες επισήμανσης και συμπλήρωσης αρχείων
1.

Οι εκδότες διασφαλίζουν ότι το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL
περιέχει δεδομένα ενός μόνον εκδότη, ούτως ώστε όλοι οι αναγνωριστικοί
κωδικοί οντότητας στα περιεχόμενα να είναι ταυτόσημοι.

2.

Οι εκδότες αυτοπροσδιορίζονται στο έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline
XBRL, χρησιμοποιώντας τους αναγνωριστικούς κωδικούς νομικής οντότη
τας ISO 17442 στους αναγνωριστικούς κωδικούς νομικής οντότητας και τα
συστήματα στο πλαίσιο XBRL.

3.

Όταν θέτουν σήμανση στις γνωστοποιήσεις, οι εκδότες χρησιμοποιούν το
στοιχείο της βασικής ταξινομίας με την πλησιέστερη λογιστική έννοια με τη
γνωστοποίηση όπου τίθεται σήμανση. Εάν φαίνεται να υπάρχει επιλογή
μεταξύ των στοιχείων της βασικής ταξινομίας, οι εκδότες θα πρέπει να
επιλέγουν το στοιχείο με την πλέον στενή λογιστική έννοια και/ή πεδίο
εφαρμογής.

4.

Εάν το πλησιέστερο στοιχείο της βασικής ταξινομίας δεν θα αναπαριστούσε
ορθά τη λογιστική έννοια της γνωστοποίησης όπου τίθεται σήμανση, όπως
απαιτείται βάσει του σημείου 3, οι εκδότες δημιουργούν ένα στοιχείο εκτε
ταμένης ταξινομίας και το χρησιμοποιούν για τη σήμανση της σχετικής
γνωστοποίησης. Όλα τα στοιχεία εκτεταμένης ταξινομίας που δημιουργού
νται

α) δεν επαναλαμβάνουν την έννοια και το πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε
στοιχείου της βασικής ταξινομίας·

β) προσδιορίζουν τον δημιουργό του στοιχείου·

γ) τους αποδίδεται κατάλληλο χαρακτηριστικό υπολοίπου·

δ) έχουν τυποποιημένες ετικέτες στη γλώσσα που αντιστοιχεί στη γλώσσα
της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Συνιστάται να προστίθενται ετικέτες
και σε άλλες γλώσσες. Όλες οι ετικέτες αντιστοιχούν στη λογιστική
έννοια και στο πεδίο εφαρμογής των υποκείμενων επιχειρηματικών
εννοιών που περιγράφονται.

5.

Οι εκδότες διασφαλίζουν ότι κάθε στοιχείο εκτεταμένης ταξινομίας, που
χρησιμοποιείται για τη σήμανση μιας γνωστοποίησης στην ετήσια οικονο
μική έκθεση, περιλαμβάνεται σε τουλάχιστον μία ιεραρχία της βάσης συνδέ
σμων παρουσίασης και της βάσης συνδέσμων ορισμών της εκτεταμένης
ταξινομίας.

6.

Οι εκδότες χρησιμοποιούν τις βάσεις συνδέσμων υπολογισμού της εκτετα
μένης ταξινομίας τους για να τεκμηριώσουν τις αριθμητικές σχέσεις μεταξύ
των αριθμητικών στοιχείων της βασικής και/ή της εκτεταμένης ταξινομίας,
και ιδίως για τις αριθμητικές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων της βασικής
και/ή της εκτεταμένης ταξινομίας από τον ισολογισμό, την κατάσταση απο
τελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των
ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμειακών ροών.

7.

Για τον εντοπισμό του μέρους των οικονομικών καταστάσεων στο οποίο
αναφέρονται οι σημάνσεις, οι εκδότες χρησιμοποιούν ειδικά στοιχεία ριζικής
ταξινομίας ως αφετηρίες για τα αντίστοιχα μέρη των οικονομικών καταστά
σεων στις βάσεις συνδέσμων παρουσίασης της εκτεταμένης ταξινομίας τους.
Οι ονομασίες στοιχείων, οι ετικέτες και τα προθέματα αυτών των στοιχείων
ριζικής ταξινομίας παρατίθενται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας
Ονομασίες στοιχείων, ετικέτες και προθέματα των ριζικών στοιχείων
Prefix

ifrs-full

Element name

StatementOfFinancial
PositionAbstract

ifrs-full

IncomeStatement
Abstract

ifrs-full

StatementOfCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

StatementOfCash
FlowsAbstract

ifrs-full

StatementOfChangesIn
EquityAbstract

esef_cor

NotesAccountingPolicies
AndMandatoryTags

Ετικέτα

Υποδοχέας του ισολογισμού - το
στοιχείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμο
ποιείται ως αφετηρία για τον ισολο
γισμό
Υποδοχέας των αποτελεσμάτων - το
στοιχείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμο
ποιείται ως αφετηρία για την κατά
σταση αποτελεσμάτων εάν τα απο
τελέσματα γνωστοποιούνται χωριστά
Υποδοχέας της κατάστασης συνολι
κών εσόδων - το στοιχείο αυτό
ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ως
αφετηρία για την κατάσταση συνο
λικών εσόδων εάν γνωστοποιείται
χωριστά ή όταν η κατάσταση αποτε
λεσμάτων και η κατάσταση λοιπών
συνολικών εσόδων συνδυάζονται σε
μία ενιαία κατάσταση
Υποδοχέας της κατάστασης ταμει
ακών ροών - το στοιχείο αυτό ΠΡΕ
ΠΕΙ να χρησιμοποιείται ως αφετηρία
για την κατάσταση ταμειακών ροών
Υποδοχέας της κατάστασης μεταβο
λών ιδίων κεφαλαίων - το στοιχείο
αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται
ως αφετηρία για την κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Υποδοχέας για σημειώσεις, λογιστι
κές πολιτικές και υποχρεωτικά στοι
χεία βασικής ταξινομίας - το στοι
χείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιεί
ται ως αφετηρία για σημάνσεις των
γνωστοποιήσεων στις σημειώσεις
των οικονομικών καταστάσεων

Τα ειδικά στοιχεία ριζικής ταξινομίας περιλαμβάνονται επίσης στα αρχεία
ταξινομίας XBRL που καταρτίζονται από την ESMA.
8.

Στην εκτεταμένη ταξινομία τους, οι εκδότες δεν αντικαθιστούν τις ετικέτες ή
τις παραπομπές των στοιχείων της βασικής ταξινομίας. Μπορούν να προ
στίθενται ειδικές ετικέτες των εκδοτών στα στοιχεία της βασικής ταξινομίας.

9.

Οι εκδότες διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία της εκτεταμένης ταξινομίας του
εκδότη, με τα οποία τίθεται σήμανση στον ισολογισμό, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, την κατάσταση μεταβολών
των ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμειακών ροών των ενοποι
ημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ, αγκυρώνονται σε ένα
ή περισσότερα στοιχεία της βασικής ταξινομίας. Συγκεκριμένα:
α) ο εκδότης αγκυρώνει το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας του στο
στοιχείο της βασικής ταξινομίας που έχει την πλησιέστερη ευρύτερη
λογιστική έννοια και/ή πεδίο εφαρμογής με αυτό το στοιχείο της εκτε
ταμένης ταξινομίας του εκδότη. Ο εκδότης επισημαίνει τη σχέση του
σχετικού στοιχείου της εκτεταμένης ταξινομίας με το σχετικό στοιχείο
της βασικής ταξινομίας στη βάση συνδέσμων ορισμών της εκτεταμένης
ταξινομίας του εκδότη. Το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας εμφανί
ζεται ως ο στόχος της σχέσης·
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β) ο εκδότης μπορεί να αγκυρώσει το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας
στο στοιχείο ή στα στοιχεία της βασικής ταξινομίας που έχουν την πλη
σιέστερη στενότερη λογιστική έννοια και/ή πεδίο εφαρμογής με το σχε
τικό στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας. Ο εκδότης επισημαίνει τη
σχέση του σχετικού στοιχείου της εκτεταμένης ταξινομίας με το σχετικό
στοιχείο ή στοιχεία της βασικής ταξινομίας στη βάση συνδέσμων ορι
σμών της εκτεταμένης ταξινομίας του εκδότη. Το στοιχείο της εκτετα
μένης ταξινομίας εμφανίζεται ως η πηγή της σχέσης ή των σχέσεων. Σε
περίπτωση που το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας συνδυάζει έναν
αριθμό στοιχείων της βασικής ταξινομίας, ο εκδότης αγκυρώνει το εν
λόγω στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας σε καθένα από αυτά τα στοι
χεία της βασικής ταξινομίας, εκτός από οποιοδήποτε τέτοιο στοιχείο ή
στοιχεία της βασικής ταξινομίας που ευλόγως θεωρούνται ασήμαντα.
10. Παρά τα οριζόμενα στο σημείο 9, οι εκδότες δεν χρειάζεται να αγκυρώνουν
σε άλλο στοιχείο της βασικής ταξινομίας ένα στοιχείο της εκτεταμένης
ταξινομίας που χρησιμοποιείται για τη σήμανση μιας γνωστοποίησης στον
ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων,
την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων ή την κατάσταση των
ταμειακών ροών, το οποίο είναι υποσύνολο άλλων γνωστοποιήσεων στην
ίδια κατάσταση.
11. Οι εκδότες μεριμνούν ώστε ο τύπος δεδομένων και ο τύπος περιόδου ενός
ταξινομικού στοιχείου, που χρησιμοποιείται για τη σήμανση μιας γνωστοποί
ησης, να αντικατοπτρίζει τη λογιστική έννοια της γνωστοποίησης με σήμαν
ση. Οι εκδότες δεν καθορίζουν ούτε εφαρμόζουν προσαρμοσμένο τύπο για
ένα ταξινομικό στοιχείο, εάν καθορίζεται ήδη κατάλληλος τύπος στις προ
διαγραφές XBRL ή στο Μητρώο Τύπων Δεδομένων XBRL.
12. Όταν θέτουν σήμανση στις γνωστοποιήσεις, οι εκδότες δεν χρησιμοποιούν
αριθμητικά ταξινομικά στοιχεία για να θέσουν σήμανση σε διαφορετικές
τιμές για ένα δεδομένο πλαίσιο (ανάλυση οντότητας, περιόδου και διαστα
σιακή) εκτός εάν η διαφορά είναι αποτέλεσμα στρογγυλοποίησης που σχε
τίζεται με την παρουσίαση των ίδιων πληροφοριών με διαφορετική κλίμακα
σε περισσότερες από μία θέσεις στην ίδια ετήσια οικονομική έκθεση.
13. Όταν θέτουν σήμανση στις γνωστοποιήσεις, οι εκδότες χρησιμοποιούν μη
αριθμητικά ταξινομικά στοιχεία κατά τρόπο ώστε να τίθεται σήμανση σε
όλες τις γνωστοποιήσεις που ανταποκρίνονται στον ορισμό του αντίστοιχου
στοιχείου. Οι εκδότες δεν θέτουν τις σημάνσεις μόνον εν μέρει ή επιλεκτικά.
14. Οι εκδότες μεριμνούν ώστε το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL να
μην περιέχει εκτελέσιμο κώδικα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Αρχεία ταξινομίας XBRL
Τα αρχεία ταξινομίας XBRL που δημοσιεύονται από την ESMA:
α) προσδιορίζουν, ως στοιχεία XBRL, όλα τα στοιχεία της βασικής ταξινομίας·
β) αποδίδουν χαρακτηριστικά στα στοιχεία της βασικής ταξινομίας σύμφωνα με
τον τύπο τους, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα I·
γ) παρέχουν τις ετικέτες που είναι αναγνώσιμες από τον άνθρωπο, όπως παρα
τίθενται στον Πίνακα του Παραρτήματος VI, που τεκμηριώνουν την έννοια
των στοιχείων της βασικής ταξινομίας, καθώς και παραπομπές·
δ) καθορίζουν δομές που διευκολύνουν τη φυλλομέτρηση του περιεχομένου
ταξινομίας και την κατανόηση του ορισμού ενός στοιχείου της βασικής
ταξινομίας στο πλαίσιο των άλλων στοιχείων της βασικής ταξινομίας·
ε)

καθορίζουν σχέσεις που επιτρέπουν στους εκδότες να αγκυρώνουν στοιχεία
της εκτεταμένης ταξινομίας σε στοιχεία της βασικής ταξινομίας·

στ) είναι έγκυρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές XBRL 2.1, τις προδιαγραφές
XBRL Dimensions 1.0 και είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα με τις προδια
γραφές «Taxonomy Packages», όπως παρατίθεται στο Παράρτημα III·
ζ)

περιέχουν τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για την ανάπτυξη λύσεων ΤΠ
που υποστηρίζουν την κατάρτιση εναρμονισμένων ετήσιων οικονομικών
εκθέσεων·

η) προσδιορίζουν σε ποιες περιόδους αναφέρονται.

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Σχεδιάγραμμα της βασικής ταξινομίας
Πίνακας
Σχεδιάγραμμα της βασικής ταξινομίας για τη σήμανση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AbnormallyLargeChangesInAs
setPricesOrForeignExchangeRa
tesMember

member

Αφύσικα μεγάλες μεταβολές σε
τιμές περιουσιακών στοιχείων ή
συναλλαγματικές ισοτιμίες
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αφύσικα μεγάλες μεταβολές σε
τιμές περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγματικές ισοτιμίες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 ζ

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Λογιστικές εκτιμήσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Λογιστικές εκτιμήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακό στοιχείο, υποχρέ
ωση ή περιοδική ανάλωση περιουσιακού στοιχείου, κατόπιν
προσαρμογών που προκύπτουν από την εκτίμηση της παρού
σας κατάστασης και των αναμενόμενων μελλοντικών ωφε
λειών και δεσμεύσεων που σχετίζονται με περιουσιακά στοι
χεία και υποχρεώσεις. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή
για τον άξονα «Λογιστικές εκτιμήσεις», εάν δεν χρησιμοποι
είται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Λογιστικό κέρδος

Το ποσό κέρδους (ζημίας) μιας περιόδου, πριν από την αφαί
ρεση των εξόδων φόρου. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i

ifrs-full

Δεδουλευμένα

X instant,
credit

Δεδουλευμένα

Το ποσό των υποχρεώσεων για πληρωμές αγαθών ή υπηρε
σιών, που έχουν παραληφθεί ή παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν
πληρωθεί, τιμολογηθεί ή τυπικά συμφωνηθεί με τον προμηθευ
τή, συμπεριλαμβανομένων ποσών οφειλόμενων σε εργαζομέ
νους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

AccrualsAndDeferredIncome

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAb
stract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsCurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsCurrentAbstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsNoncurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsNoncurrentAbstract

X instant,
credit

Ετικέτα

Δεδουλευμένα και αναβαλλό
μενα έσοδα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των δεδουλευμένων και αναβαλλόμενων εσόδων.
[Παραπομπή: Δεδουλευμένα· Αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

Το ποσό των δεδουλευμένων και αναβαλλόμενων εσόδων που
κατατάσσονται ως τρέχοντα. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα και
αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

Το ποσό των δεδουλευμένων και αναβαλλόμενων εσόδων που
κατατάσσονται ως μη τρέχοντα. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα
και αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

Δεδουλευμένα και αναβαλλό
μενα έσοδα [abstract]

X instant,
credit

Δεδουλευμένα και αναβαλλό
μενα έσοδα που κατατάσσονται
ως τρέχοντα

Δεδουλευμένα και αναβαλλό
μενα έσοδα που κατατάσσονται
ως τρέχοντα [abstract]

X instant,
credit

Δεδουλευμένα και αναβαλλό
μενα έσοδα που κατατάσσονται
ως μη τρέχοντα

Δεδουλευμένα και αναβαλλό
μενα έσοδα που κατατάσσονται
ως μη τρέχοντα [abstract]
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant,
credit

Δεδουλευμένα που κατατάσσο
νται ως τρέχοντα

Το ποσό των δεδουλευμένων που κατατάσσονται ως τρέχοντα.
[Παραπομπή: Δεδουλευμένα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant,
credit

Δεδουλευμένα που κατατάσσο
νται ως μη τρέχοντα

Το ποσό των δεδουλευμένων που κατατάσσονται ως μη τρέ
χοντα. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Δεδουλευμένα έσοδα

Το ποσό περιουσιακού στοιχείου που αντιπροσωπεύει έσοδα
που αποκτήθηκαν, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsAttributa
bleToChangesInCreditRiskOfFi
nancialAssets

X instant,
debit

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της
εύλογης αξίας χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν προσδιοριστεί ως
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που
μπορεί να αποδοθεί σε μεταβο
λές του πιστωτικού κινδύνου
των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων

Η σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί
ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά
των, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού
κινδύνου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
οι οποίες προσδιορίζονται: α) είτε ως το ποσό της μεταβολής
στην εύλογη αξία τους που δεν μπορεί να αποδοθεί σε μετα
βολές των συνθηκών της αγοράς που δημιούργησαν κίνδυνο
αγοράς· ή β) χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο την
οποία η οικονομική οντότητα θεωρεί ως αντιπροσωπευτικό
τερη του ποσού της μεταβολής στην εύλογη αξία που μπορεί
να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου του περι
ουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [mem
ber]· Κίνδυνος αγοράς [member]· Αύξηση (μείωση) της εύλο
γης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που μπορεί να αποδοθεί σε μετα
βολές του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsRelatedCre
ditDerivativesOrSimilarInstru
ments

X instant

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της
εύλογης αξίας πιστωτικών
παραγώγων ή παρόμοιων μέσων
που είναι συναφή με χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που έχουν προσδιοριστεί ως
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων

Η σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών
παραγώγων ή παρόμοιων μέσων που είναι συναφή με χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί
ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά
των. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]· Αύξηση (μείωση) της
εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων
συναφών με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 δ

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttributa
bleToChangesInCreditRiskO
fLiability

X instant,
credit

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της
εύλογης αξίας χρηματοοικονομι
κής υποχρέωσης, που μπορεί να
αποδοθεί σε μεταβολές του
πιστωτικού κινδύνου της υπο
χρέωσης

Η σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοι
κονομικών υποχρεώσεων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβο
λές του πιστωτικού κινδύνου των υποχρεώσεων. [Παραπομπή:
Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Κίνδυνος αγοράς [member]·
Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικής υπο
χρέωσης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτι
κού κινδύνου της υποχρέωσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10 α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10A α

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfLoanOrReceivableAttribu
tableToChangesInCreditRiskOf
FinancialAssets

X instant,
debit

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της
εύλογης αξίας δανείου ή απαί
τησης, που μπορεί να αποδοθεί
σε μεταβολές του πιστωτικού
κινδύνου των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων

Η σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας δανείων ή
απαιτήσεων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστω
τικού κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες προσ
διορίζονται: α) είτε ως το ποσό της μεταβολής στην εύλογη
αξία τους που δεν μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές των
συνθηκών της αγοράς που δημιούργησαν τον κίνδυνο αγοράς·
ή β) χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο την οποία η
οικονομική οντότητα θεωρεί ως αντιπροσωπευτικότερη του
ποσού της μεταβολής στην εύλογη αξία που μπορεί να απο
δοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου του περιουσια
κού στοιχείου. [Παραπομπή: Κίνδυνος αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfLoansOrReceivablesRela
tedCreditDerivativesOrSimilarIn
struments

X instant

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της
εύλογης αξίας πιστωτικών
παραγώγων ή παρόμοιων μέσων
που είναι συναφή με δάνεια ή
απαιτήσεις

Η συνολική αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών
παραγώγων ή παρόμοιων μέσων που είναι συναφή με δάνεια ή
απαιτήσεις. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]· Αύξηση (μεί
ωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων
μέσων συναφών με δάνεια ή απαιτήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmor
tisationAndImpairmentMember

member

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης· Έξοδα αποσβέ
σεων]

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndA
mortisationMember

member

Σωρευμένες αποσβέσεις [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σωρευμένες αποσβέσεις. [Πα
ραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 δ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 75 β,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 γ,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 40 79 γ,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 54 στ

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentOnHedgedItemInclude
dInCarryingAmountAssets

X instant,
debit

Σωρευμένη προσαρμογή της
αντιστάθμισης εύλογης αξίας σε
αντισταθμισμένο στοιχείο που
περιλαμβάνεται στη λογιστική
αξία, περιουσιακά στοιχεία

Το συσσωρευμένο ποσό της προσαρμογής της αντιστάθμισης
εύλογης αξίας σε αντισταθμισμένο στοιχείο που περιλαμβάνε
ται στη λογιστική αξία του αντισταθμισμένου στοιχείου, που
αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως περιου
σιακό στοιχείο. [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοιχεία
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B α ii

ΔΛΠ 16 73
ΔΛΠ 16 75
ΔΛΠ 38 118
ΔΛΠ 40 79
ΔΛΠ 41 54 στ

δ,
β,
γ,
γ,
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentOnHedgedItemInclude
dInCarryingAmountLiabilities

X instant,
credit

Σωρευμένη προσαρμογή της
αντιστάθμισης εύλογης αξίας σε
αντισταθμισμένο στοιχείο που
περιλαμβάνεται στη λογιστική
αξία, υποχρεώσεις

Το συσσωρευμένο ποσό της προσαρμογής της αντιστάθμισης
εύλογης αξίας σε αντισταθμισμένο στοιχείο που περιλαμβάνε
ται στη λογιστική αξία του αντισταθμισμένου στοιχείου, που
αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως υποχρέ
ωση. [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B α ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentRemainingInStateme
ntOfFinancialPositionForHedge
dItemThatCeasedToBeAdjusted
ForHedgingGainsAndLossesAs
sets

X instant,
debit

Σωρευμένη προσαρμογή της
αντιστάθμισης εύλογης αξίας
που υπολείπεται στην κατά
σταση οικονομικής θέσης για
αντισταθμισμένο στοιχείο που
έπαυσε να προσαρμόζεται ώστε
να περιλαμβάνει κέρδη και
ζημίες αντιστάθμισης, περιου
σιακά στοιχεία

Το συσσωρευμένο ποσό της προσαρμογής της αντιστάθμισης
εύλογης αξίας που υπολείπεται στην κατάσταση οικονομικής
θέσης για αντισταθμισμένο στοιχείο που είναι χρηματοοικονο
μικό περιουσιακό στοιχείο επιμετρούμενο στο αποσβεσμένο
κόστος και έχει παύσει να προσαρμόζεται ώστε να περιλαμ
βάνει τα κέρδη και τις ζημίες της αντιστάθμισης. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο
κόστος· Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B α ν

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentRemainingInStateme
ntOfFinancialPositionForHedge
dItemThatCeasedToBeAdjusted
ForHedgingGainsAndLossesLia
bilities

X instant,
credit

Σωρευμένη προσαρμογή της
αντιστάθμισης εύλογης αξίας
που υπολείπεται στην κατά
σταση οικονομικής θέσης για
αντισταθμισμένο στοιχείο που
έπαυσε να προσαρμόζεται ώστε
να περιλαμβάνει κέρδη και
ζημίες αντιστάθμισης, υποχρεώ
σεις

Το συσσωρευμένο ποσό της προσαρμογής της αντιστάθμισης
εύλογης αξίας που υπολείπεται στην κατάσταση οικονομικής
θέσης για αντισταθμισμένο στοιχείο που είναι χρηματοοικονο
μική υποχρέωση επιμετρούμενη στο αποσβεσμένο κόστος και
έχει παύσει να προσαρμόζεται ώστε να περιλαμβάνει τα κέρδη
και τις ζημίες της αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος· Αντισταθμι
σμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B α ν
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AccumulatedImpairmentMember

member

Σωρευμένη απομείωση [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη απομείωση.
[Παραπομπή: Ζημία απομείωσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 δ,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 γ,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 40 79 γ,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 54 στ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG29 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά
έσοδα

Το ποσό των συσσωρευμένων στοιχείων εσόδων και εξόδων
(συμπεριλαμβανομένων προσαρμογών ανακατάταξης) που δεν
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, όπως απαιτείται ή επιτρέ
πεται σύμφωνα με άλλα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [mem
ber]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensi
veIncomeMember

member

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά
έσοδα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συσσωρευμένα λοιπά συνολικά
έσοδα. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministratio
nExpenseRelatedToInsuranceCo
ntracts

X duration,
credit

Έξοδα κτήσης και διοικητικής
λειτουργίας σχετικά με ασφαλι
στήρια συμβόλαια

Το ποσό των εξόδων κτήσης και διοικητικής λειτουργίας που
σχετίζεται με ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Είδη
ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEqui
tyInterestInAcquireeHeldByAc
quirerImmediatelyBeforeAcquisi
tionDate

X instant,
credit

Εύλογη αξία κατά την ημερο
μηνία απόκτησης συμμετοχικού
δικαιώματος στον αποκτώμενο
που κατέχεται από αποκτώντα
αμέσως πριν από την ημερομη
νία απόκτησης

Η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης του συμμε
τοχικού δικαιώματος στον αποκτώμενο που κατέχεται από τον
αποκτώντα αμέσως πριν από την ημερομηνία απόκτησης, σε
συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά. [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιστ
i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Μεταβιβασθέν αντάλλαγμα,
εύλογη αξία κατά την ημερομη
νία απόκτησης

Η εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία απόκτησης, του μεταβι
βασθέντος ανταλλάγματος σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTo
talConsiderationTransferred

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTo
talConsiderationTransferredAb
stract

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTran
sactionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusines
sCombination

X duration,
credit

Σχετικό με τις αποκτήσεις
κόστος για συναλλαγή, που
αναγνωρίζεται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων

Το ποσό του σχετικού με τις αποκτήσεις κόστους για συναλ
λαγές, που αναγνωρίζεται χωριστά από την απόκτηση περιου
σιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνενώ
σεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιγ

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecogni
sedAsExpenseForTransactionRe
cognisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCombina
tion

X duration,
credit

Σχετικό με τις αποκτήσεις
κόστος αναγνωριζόμενο ως
έξοδα για συναλλαγή, που ανα
γνωρίζεται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων

Το ποσό του σχετικού με τις αποκτήσεις κόστους που ανα
γνωρίζεται ως έξοδα για συναλλαγές, το οποίο αναγνωρίζεται
χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την
ανάληψη υποχρεώσεων σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιγ

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsBiologicalAssets

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία

Η αύξηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που προ
κύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Πα
ραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 ε

Εύλογη αξία κατά την ημερο
μηνία απόκτησης του συνολικού
μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος
[abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, αναβαλλόμενο
κόστος απόκτησης που προκύ
πτει από ασφαλιστήρια συμβό
λαια

Η αύξηση του αναβαλλόμενου κόστους απόκτησης που προ
κύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια, το οποίο προκύπτει από
αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Αναβαλλόμενο κόστος
απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsIntangibleAsse
tsAndGoodwill

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, άυλα περιουσιακά
στοιχεία και υπεραξία

Η αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπερα
ξίας που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχει
ρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]·
Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsIntangibleAsse
tsOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας

Η αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, πλην της υπε
ραξίας, που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επι
χειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]·
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsInvestmentPro
perty

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, επενδύσεις σε
ακίνητα

Η αύξηση των επενδύσεων σε ακίνητα που προκύπτει από
αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, υποχρεώσεις
βάσει εκδοθέντων ασφαλιστη
ρίων και αντασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση των υποχρεώσεων βάσει εκδοθέντων ασφαλιστη
ρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από
αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Υποχρεώσεις βάσει εκδο
θέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsOtherProvisions

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, άλλες προβλέψεις

Η αύξηση των άλλων προβλέψεων που προκύπτει από απο
κτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνε
νώσεις επιχειρήσεων [member]· Άλλες προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, ενσώματα πάγια

Η αύξηση των ενσώματων παγίων που προκύπτει από αποκτή
σεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώ
σεις επιχειρήσεων [member]· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsReinsuranceAssets

X duration,
credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων, αντασφαλιστικά
περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση των αντασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων που
προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων.
[Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Αντασφαλι
στικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
debit

Πραγματικές αξιώσεις που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17

Το ποσό των πραγματικών αξιώσεων που απορρέουν από συμ
βόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscou
ntRates

X.XX
instant

Αναλογιστική παραδοχή των
προεξοφλητικών επιτοκίων

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται ως η σημα
ντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της
παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.
[Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην
παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ActuarialAssumptionOfDiscou
ntRatesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των
προεξοφλητικών επιτοκίων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα προεξοφλητικά επιτόκια
που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παρα
πομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfInflation

X.XX
instant

Αναλογιστική παραδοχή των
αναμενόμενων ποσοστών πλη
θωρισμού

Το αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού που χρησιμοποιείται κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144
ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό
της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.
[Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]· Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα
αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfInflationMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των
αναμενόμενων ποσοστών πλη
θωρισμού [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα αναμενόμενα ποσοστά πλη
θωρισμού που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές.
[Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfPensionIncreases

X.XX
instant

Αναλογιστική παραδοχή των
αναμενόμενων ποσοστών αυξή
σεων συντάξεων

Το αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων των συντάξεων που χρη
σιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον
προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορι
σμένων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]· Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην
παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfPensionIncreasesMem
ber

member

Αναλογιστική παραδοχή των
αναμενόμενων ποσοστών αυξή
σεων συντάξεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα αναμενόμενα ποσοστά
αυξήσεων των συντάξεων που χρησιμοποιούνται ως αναλογι
στικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfSalaryIncreases

X.XX
instant

Αναλογιστική παραδοχή των
αναμενόμενων ποσοστών μισθο
λογικών αυξήσεων

Το αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων που χρησι
μοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον
προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορι
σμένων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]· Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην
παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των
αναμενόμενων ποσοστών μισθο
λογικών αυξήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα αναμενόμενα ποσοστά
μισθολογικών αυξήσεων που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστι
κές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [mem
ber]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirement2019

DUR

Αναλογιστική παραδοχή του
προσδόκιμου ζωής μετά τη
συνταξιοδότηση

Το προσδόκιμο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση που χρησιμο
ποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσ
διορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων
παροχών. [Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών,
στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirementMember

member

Αναλογιστική παραδοχή του
προσδόκιμου ζωής μετά τη
συνταξιοδότηση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το προσδόκιμο ζωής μετά τη
συνταξιοδότηση που χρησιμοποιείται ως αναλογιστικές παρα
δοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRates

X.XX
instant

Αναλογιστική παραδοχή των
τάσεων των συντελεστών ιατρο
φαρμακευτικών δαπανών

Η τάση των συντελεστών των ιατροφαρμακευτικών δαπανών
που χρησιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για
τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθο
ρισμένων παροχών. [Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων
παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRatesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των
τάσεων των συντελεστών ιατρο
φαρμακευτικών δαπανών [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις τάσεις των συντελεστών
των ιατροφαρμακευτικών δαπανών που χρησιμοποιούνται ως
αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παρα
δοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortali
tyRates

X.XX
instant

Αναλογιστική παραδοχή των
ποσοστών θνησιμότητας

Το ποσοστό θνησιμότητας που χρησιμοποιείται ως σημαντική
αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας
αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή:
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία·
Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ActuarialAssumptionOfMortali
tyRatesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των
ποσοστών θνησιμότητας [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ποσοστά θνησιμότητας που
χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή:
Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetireme
ntAge2019

DUR

Αναλογιστική παραδοχή της
ηλικίας συνταξιοδότησης

Η ηλικία συνταξιοδότησης που χρησιμοποιείται ως σημαντική
αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας
αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή:
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία·
Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetireme
ntAgeMember

member

Αναλογιστική παραδοχή της
ηλικίας συνταξιοδότησης [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την ηλικία συνταξιοδότησης
που χρησιμοποιείται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομ
πή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Αναλογιστικές παραδοχές [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ActuarialAssumptionsMember

member

Αναλογιστικές παραδοχές
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις αναλογιστικές παρα
δοχές. Οι αναλογιστικές παραδοχές είναι οι αμερόληπτες και
αμοιβαία συμβατές καλύτερες εκτιμήσεις της οικονομικής
οντότητας για τις δημογραφικές και οικονομικές μεταβλητές
που θα προσδιορίσουν το τελικό κόστος των παροχών μετά
την έξοδο από την υπηρεσία. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Αναλογιστικές παραδοχές», εάν
δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInDemographicAs
sumptionsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
credit

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες)
που προκύπτουν από μεταβολές
στις δημογραφικές παραδοχές,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παρο
χών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (του περιουσια
κού στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προέρχεται από
αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολές
στις δημογραφικές παραδοχές, οι οποίες οδηγούν σε επανεπι
μετρήσεις της καθαρής υποχρέωσης (του περιουσιακού στοι
χείου) καθορισμένων παροχών. Οι δημογραφικές παραδοχές
αφορούν θέματα όπως: α) τη θνησιμότητα· β) δείκτες κινητι
κότητας προσωπικού, ανικανότητας και πρόωρης αποχώρησης·
γ) την αναλογία των μελών του προγράμματος με προστατευό
μενα μέλη που θα είναι επιλέξιμα για παροχές· δ) την αναλο
γία των μελών του προγράμματος που θα επιλέξουν κάθε
μορφή διαθέσιμης επιλογής πληρωμής βάσει των όρων του
προγράμματος· και ε) ποσοστά αξιώσεων βάσει των προγραμ
μάτων ιατροφαρμακευτικών παροχών. [Παραπομπή: Καθαρή
υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ ii

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 39

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInFinancialAssum
ptionsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες)
που προκύπτουν από μεταβολές
στις οικονομικές παραδοχές,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παρο
χών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (του περιουσια
κού στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προέρχεται από
αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολές
στις οικονομικές παραδοχές, οι οποίες οδηγούν σε επανεπιμε
τρήσεις της καθαρής υποχρέωσης (του περιουσιακού στοιχεί
ου) καθορισμένων παροχών. Οι οικονομικές παραδοχές αφο
ρούν στοιχεία όπως: α) το προεξοφλητικό επιτόκιο· β) τα επί
πεδα παροχών, εξαιρουμένου του κόστους των παροχών που
πρέπει να καλυφθεί από τους εργαζομένους, και μελλοντικούς
μισθούς· γ) στην περίπτωση των ιατροφαρμακευτικών παρο
χών, μελλοντικές ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, συμπεριλαμ
βανομένου του κόστους διεκπεραίωσης των αξιώσεων (ήτοι
των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν κατά την επεξεργασία
και διευθέτηση των αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
νομικών εξόδων και των αμοιβών του διακανονιστή)· και δ)
πληρωτέοι φόροι από το πρόγραμμα σε εισφορές που σχετίζο
νται με υπηρεσία πριν από την περίοδο αναφοράς ή με παρο
χές που απορρέουν από την εν λόγω υπηρεσία. [Παραπομπή:
Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFro
mExperienceAdjustmentsNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες)
που προκύπτουν από εμπειρικές
προσαρμογές, καθαρή υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο)
καθορισμένων παροχών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (του περιουσια
κού στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προέρχεται από
αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από εμπειρικές
προσαρμογές, οι οποίες οδηγούν σε επανεπιμετρήσεις της
καθαρής υποχρέωσης (του περιουσιακού στοιχείου) καθορι
σμένων παροχών. Οι εμπειρικές προσαρμογές αφορούν τις
επιπτώσεις των διαφορών μεταξύ των προηγούμενων αναλογι
στικών παραδοχών και των όσων πραγματικά συνέβησαν. [Πα
ραπομπή: Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορι
σμένων παροχών]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 141 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ActuarialPresentValueOfPromi
sedRetirementBenefits

X instant,
credit

Αναλογιστική παρούσα αξία των
υπεσχημένων παροχών εξόδου
από την υπηρεσία

Η παρούσα αξία των αναμενόμενων πληρωμών από ένα πρό
γραμμα παροχών εξόδου από την υπηρεσία σε τωρινούς και
πρώην εργαζομένους, που αφορά τις ήδη παρασχεθείσες υπη
ρεσίες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 δ

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognise
dInProfitOrLossAllowanceAcco
untForCreditLossesOfFinancia
lAssets

X duration

Πρόσθετη πρόβλεψη που ανα
γνωρίζεται στα αποτελέσματα,
λογαριασμός πρόβλεψης για
πιστωτικές ζημίες χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων

Το ποσό της πρόσθετης πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Λογαριασμός πρόβλεψης για
πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεί
ων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 16 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmo
untsRecognisedAsOfAcquisition
DateForEachMajorClassOfAsse
tsAcquiredAndLiabilitiesAssu
medAbstract

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις
για ποσά που αναγνωρίζονται
από την ημερομηνία απόκτησης
για κάθε κύρια κατηγορία απο
κτηθέντων περιουσιακών στοι
χείων και αναληφθεισών υπο
χρεώσεων [abstract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedTo
RegulatoryDeferralAccountsAb
stract

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις
σχετικά με μεταβατικούς λογα
ριασμούς ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων [abstract]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEnti
tyExposureToRisk

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της
οικονομικής οντότητας σε κινδύνους, όταν τα ποσοτικά στοι
χεία που γνωστοποιούνται δεν είναι αντιπροσωπευτικά.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35

text

Συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με την έκθεση της
οικονομικής οντότητας σε κιν
δύνους
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdditionalInformationAboutInsu
ranceContractsExplanatory

text block

Συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με ασφαλιστήρια συμ
βόλαια [text block]

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστήρια συμ
βόλαια οι οποίες απαιτούνται για την εκπλήρωση του στόχου
των απαιτήσεων γνωστοποίησης του ΔΠΧΑ 17. [Παραπομπή:
Ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 94 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNa
tureAndFinancialEffectOfBusi
nessCombination

text

Συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τη φύση και την
οικονομική επίδραση συνένωσης
επιχειρήσεων

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την
οικονομική επίδραση των συνενώσεων επιχειρήσεων, που
απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων του ΔΠΧΑ 3.
[Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNa
tureOfAndChangesInRisksAsso
ciatedWithInterestsInStructure
dEntitiesExplanatory

text block

Συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τη φύση και τις
αλλαγές των κινδύνων που συν
δέονται με συμμετοχές σε δομη
μένες οικονομικές οντότητες
[text block]

Η γνωστοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με
τη φύση και τις αλλαγές των κινδύνων που συνδέονται με τις
συμμετοχές σε δομημένες οικονομικές οντότητες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSha
rebasedPaymentArrangements

text block

Συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με συμφωνίες παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών [text block]

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με συμφωνίες παρο
χών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, που είναι
αναγκαίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων γνωστοποίησης
του ΔΠΧΑ 2. [Παραπομπή: Συμφωνίες παροχών που εξαρτώ
νται από την αξία των μετοχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

Συμπληρωματικές πληροφορίες
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Πρόσθετες υποχρεώσεις, ενδεχό
μενες υποχρεώσεις που αναγνω
ρίζονται σε συνένωση επιχειρή
σεων

Το ποσό των πρόσθετων ενδεχόμενων υποχρεώσεων που ανα
γνωρίζονται σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ενδε
χόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχει
ρήσεων· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Ενδεχόμενες
υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusines
sCombination

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusines
sCombinationAbstract

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφά
λαιο

Το εισπραχθέν ή εισπρακτέο ποσό από την έκδοση μετοχών
της οντότητας καθ’ υπέρβαση της ονομαστικής αξίας και
εισπραχθέντα ποσά από άλλες συναλλαγές που αφορούν μετο
χές ή μετόχους της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφά
λαιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα εισπραχθέντα ποσά από την
έκδοση μετοχών της οντότητας καθ’ υπέρβαση της ονομαστι
κής αξίας και εισπραχθέντα ποσά από άλλες συναλλαγές που
αφορούν τις μετοχές ή τους μετόχους της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvi
sions

X duration,
credit

Πρόσθετες προβλέψεις, άλλες
προβλέψεις

Το ποσό των πρόσθετων άλλων προβλέψεων που έγιναν. [Πα
ραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84 β

Πρόσθετες υποχρεώσεις, ενδεχό
μενες υποχρεώσεις που αναγνω
ρίζονται σε συνένωση επιχειρή
σεων [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdditionalProvisionsOtherProvi
sionsAbstract

Πρόσθετες προβλέψεις, άλλες
προβλέψεις [abstract]

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration,
credit

Πρόσθετη αναγνώριση, υπεραξία

Το ποσό της πρόσθετης υπεραξίας που αναγνωρίστηκε, εκτός
από την υπεραξία που περιλαμβάνεται σε ομάδα διάθεσης που,
κατά την απόκτηση, πληροί τα κριτήρια ώστε να ταξινομηθεί
ως κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. [Πα
ραπομπή: Υπεραξία· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως
κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInve
stmentProperty

X duration,
credit

Προσθήκες από αποκτήσεις,
επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό των προσθηκών στις επενδύσεις σε ακίνητα, που
προέρχονται από αποκτήσεις. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακί
νητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologi
calAssets

X duration,
credit

Προσθήκες από αγορές, βιολο
γικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των προσθηκών στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία,
που προέρχονται από αγορές. [Παραπομπή: Βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 β

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAssetBio
logicalAssets

X duration,
credit

Προσθήκες από μεταγενέστερες
δαπάνες που αναγνωρίστηκαν ως
περιουσιακά στοιχεία, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των προσθηκών στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία,
που προέρχονται από μεταγενέστερες δαπάνες που αναγνωρί
στηκαν ως περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAssetIn
vestmentProperty

X duration,
credit

Προσθήκες από μεταγενέστερες
δαπάνες που αναγνωρίστηκαν ως
περιουσιακά στοιχεία, επενδύ
σεις σε ακίνητα

Το ποσό των προσθηκών στις επενδύσεις σε ακίνητα, που
προέρχονται από μεταγενέστερες δαπάνες που αναγνωρίστη
καν ως περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε
ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAb
stract

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
credit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων, υποχρεώσεις
βάσει εκδοθέντων ασφαλιστη
ρίων και αντασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση των υποχρεώσεων βάσει εκδοθέντων ασφαλιστη
ρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων, που προκύπτει από
προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομ
πή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντα
σφαλιστηρίων συμβολαίων· Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu
sinessCombinationsBiologicalAs
sets

X duration,
credit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των προσθηκών στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
πλην εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρή
σεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Βιο
λογικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu
sinessCombinationsBiologicalAs
setsAbstract

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu
sinessCombinationsIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων, άυλα περι
ουσιακά στοιχεία πλην της υπε
ραξίας

Το ποσό των προσθηκών στα άυλα περιουσιακά στοιχεία,
πλην της υπεραξίας, πλην εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω
συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρή
σεων [member]· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu
sinessCombinationsInvestment
Property

X duration,
credit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων, επενδύσεις
σε ακίνητα

Το ποσό των προσθηκών στις επενδύσεις σε ακίνητα πλην
εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων.
[Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Επενδύσεις
σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ i

Προσθήκες, επενδύσεις σε ακί
νητα [abstract]
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Προσθήκες πλην μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία [abstract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdditionsOtherThanThroughBu
sinessCombinationsPropertyPla
ntAndEquipment

X duration,
credit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων, ενσώματα
πάγια

Το ποσό των προσθηκών στα ενσώματα πάγια πλην εκείνων
που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu
sinessCombinationsReinsurance
Assets

X duration,
credit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων, αντασφαλι
στικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των προσθηκών στα αντασφαλιστικά περιουσιακά
στοιχεία πλην εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]· Αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
credit

Προσθήκες στα μη κυκλοφο
ρούντα περιουσιακά στοιχεία
εκτός από χρηματοοικονομικά
μέσα, αναβαλλόμενα φορολο
γικά περιουσιακά στοιχεία,
καθαρά περιουσιακά στοιχεία
καθορισμένων παροχών, και
δικαιώματα που προκύπτουν
βάσει ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Το ποσό των προσθηκών στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία εκτός από τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα αναβαλ
λόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα καθαρά περιου
σιακά στοιχεία καθορισμένων παροχών και τα δικαιώματα που
προκύπτουν βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παραπομπή:
Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· Χρηματοοι
κονομικά μέσα, κατηγορία [member]· Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία· Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 24 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 ε

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
credit

Προσθήκες στα περιουσιακά
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

Το ποσό των προσθηκών στα περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 η

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfE
ntity

text

Διεύθυνση της έδρας της οικο
νομικής οντότητας

Η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η έδρα της οικονομικής
οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFi
nancialStatementsAreObtainable

text

Διεύθυνση από όπου μπορεί
κάποιος να προμηθευτεί τις
οικονομικές καταστάσεις

Η διεύθυνση από όπου μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τελικής ή οποι
ασδήποτε ενδιάμεσης μητρικής εταιρείας της οντότητας, που
είναι σύμφωνες προς τα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Ενοποιημένες
[member]· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Προσαρμοσμένος μέσος σταθμι
σμένος αριθμός κοινών μετοχών
σε κυκλοφορία

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφο
ρία συν ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών
που θα εκδίδονταν κατά τη μετατροπή όλων των δυνητικών
μειωτικών τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές.
[Παραπομπή: Κοινές μετοχές [member]· Σταθμισμένος μέσος
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 β

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationEx
pense

X duration,
credit

Προσαρμογές για έξοδα απο
σβέσεων

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων, για τη συμφωνία κέρ
δους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Κέρδη (ζημίες)· Έξοδα αποσβέσεων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTran
sferredToInitialCarryingAmou
ntOfHedgedItems

X duration,
credit

Ποσά που αφαιρούνται από τα
ίδια κεφάλαια και συμπεριλαμ
βάνονται σε λογιστική αξία μη
χρηματοοικονομικού περιουσια
κού στοιχείου (υποχρέωσης),
που η απόκτηση ή ανάληψή τους
ήταν αντισταθμισμένη, πολύ
πιθανή προσδοκώμενη συναλλα
γή, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Τα ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και συμπερι
λαμβάνονται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης),
που η απόκτηση ή ανάληψή τους ήταν αντισταθμισμένη,
πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή, μετά την αφαίρεση
του φόρου. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriod

X duration,
credit

Προσαρμογές για τρέχοντες
φόρους προηγούμενων περιόδων

Προσαρμογές εξόδων (εσόδων) φόρου που αναγνωρίζονται
στην περίοδο για τους τρέχοντες φόρους προηγούμενων περιό
δων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInBiologicalAssets

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των βιολογικών περιουσια
κών στοιχείων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των βιολογικών περιου
σιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις
καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λει
τουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInDerivativeFinancialAssets

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των παράγωγων χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των παράγωγων χρημα
τοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρ
δους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Κέρδη
(ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInFinancialAssetsHeldForTra
ding

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διακρα
τούμενων για διαπραγμάτευση

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων για διαπραγμά
τευση, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που ταξινομού
νται ως διακρατούμενα για διαπραγμάτευση· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInInventories

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των αποθεμάτων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των αποθεμάτων, για τη
συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από
(που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Πα
ραπομπή: Αποθέματα· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToBanks

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των δανείων και προκατα
βολών σε τράπεζες

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των δανείων και προ
καταβολών σε τράπεζες, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με
τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε)
λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Δάνεια και προκα
ταβολές σε τράπεζες· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToCusto
mers

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των δανείων και προκατα
βολών σε πελάτες

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των δανείων και προ
καταβολών σε πελάτες, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με
τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε)
λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Δάνεια και προκα
ταβολές σε πελάτες· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherAssets

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των άλλων περιουσιακών
στοιχείων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των άλλων περιουσια
κών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Άλλα περιουσιακά στοιχεία·
Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherCurrentAssets

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των άλλων κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των άλλων κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους
(ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Άλλα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherOperatingReceivables

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) των άλλων λειτουργικών
απαιτήσεων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των άλλων λειτουργι
κών απαιτήσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις
καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λει
τουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollateralOnSecu
ritiesBorrowed

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) σε συμφωνίες αγοράς και
επαναπώλησης και εξασφαλίσεις
σε μετρητά σε δανειοληψία τίτ
λων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) σε συμφωνίες αγοράς
και επαναπώλησης και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανει
οληψία τίτλων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Συμφωνίες αγοράς και επα
ναπώλησης και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοληψία τίτ
λων· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAccountReceivable

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) εισπρακτέων εμπορικών
λογαριασμών

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) εισπρακτέων εμπορικών
λογαριασμών, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAndOtherReceivables

X duration,
credit

Προσαρμογές για μείωση (αύξη
ση) εμπορικών και λοιπών
απαιτήσεων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των εμπορικών και
λοιπών απαιτήσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με
τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε)
λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Εμπορικές και λοι
πές απαιτήσεις· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxEx
pense

X duration,
credit

Προσαρμογές για αναβαλλόμενα
έξοδα φόρου

Προσαρμογές για αναβαλλόμενα έξοδα φόρου, για τη συμφω
νία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που
χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παρα
πομπή: Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOf
PriorPeriods

X duration,
credit

Προσαρμογές για αναβαλλόμε
νους φόρους προηγούμενων
περιόδων

Προσαρμογές εξόδων (εσόδων) φόρου που αναγνωρίζονται
στην περίοδο για τους αναβαλλόμενους φόρους προηγούμενων
περιόδων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpense

X duration,
credit

Προσαρμογές για έξοδα απο
σβέσεων

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων, για τη συμφωνία κέρ
δους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Έξοδα αποσβέσεων· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpenseAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

X duration,
credit

Προσαρμογές για έξοδα απο
σβέσεων και ζημία απομείωσης
(αναστροφή ζημίας απομείωσης)
που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων και ζημία απομείωσης
(αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης· Έξοδα απο
σβέσεων· Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης)
που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationEx
pense

X duration,
credit

Προσαρμογές για έξοδα απο
σβέσεων

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων, για τη συμφωνία κέρ
δους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration,
credit

Προσαρμογές για έσοδα από
μερίσματα

Προσαρμογές για έσοδα από μερίσματα, για τη συμφωνία
κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που
χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παρα
πομπή: Έσοδα από μερίσματα· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGains
Losses

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημίες (κέρδη)
επί της εύλογης αξίας

Προσαρμογές για ζημίες (κέρδη) επί της εύλογης αξίας, για τη
συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από
(που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Πα
ραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration,
credit

Προσαρμογές για χρηματοοικο
νομικά έξοδα

Προσαρμογές για χρηματοοικονομικά έξοδα, για τη συμφωνία
κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που
χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά έξοδα· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration,
credit

Προσαρμογές για χρηματοοικο
νομικά έσοδα

Προσαρμογές για χρηματοοικονομικά έσοδα, για τη συμφωνία
κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που
χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome
Cost

X duration,
credit

Προσαρμογές για χρηματοοικο
νομικά έσοδα (έξοδα)

Προσαρμογές για καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα ή έξοδα,
για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές
ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)·
Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDi
sposalOfInvestmentsInSubsidia
riesJointVenturesAndAssociates

X duration,
credit

Προσαρμογές για κέρδος (ζημία)
από διαθέσεις επενδύσεων σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς επιχειρήσεις

Προσαρμογές για κέρδος (ζημία) από διαθέσεις επενδύσεων σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, για τη
συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές
από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες.
[Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Κοινοπραξίες
[member]· Θυγατρικές [member]· Επενδύσεις σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDi
sposalsPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
credit

Προσαρμογές για κέρδος (ζημία)
από διαθέσεις, ενσώματα πάγια

Προσαρμογές για κέρδος (ζημία) από διαθέσεις ενσώματων
παγίων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)· Ενσώματα
πάγια· Διαθέσεις, ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueLessCostsTo
SellBiologicalAssets

X duration,
credit

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες)
από μεταβολή στην εύλογη αξία
μείον το κόστος πώλησης, βιο
λογικά περιουσιακά στοιχεία

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη
αξία μείον το κόστος πώλησης βιολογικών περιουσιακών στοι
χείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοι
χεία· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueOfDerivatives

X duration,
credit

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες)
από μεταβολή στην εύλογη αξία
παραγώγων

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη
αξία παραγώγων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις
καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λει
τουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]· Παράγωγα [member]· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
FairValueAdjustmentInvestment
Property

X duration,
credit

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες)
από προσαρμογή της εύλογης
αξίας, επενδύσεις σε ακίνητα

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από μετα
βολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, για τη
συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από
(που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Πα
ραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα· Κέρδη (ζημίες) από προσαρ
μογή της εύλογης αξίας, επενδύσεις σε ακίνητα· Κέρδη (ζη
μίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLossGood
will

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημία απομεί
ωσης που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, υπεραξία

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης επί της υπεραξίας, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους
(ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Υπερα
ξία· Ζημία απομείωσης· Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForImpairmentLoss
ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμ
φωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από
(που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Πα
ραπομπή: Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης)
που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossExploratio
nAndEvaluationAssets

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, περιουσιακά
στοιχεία που προέρχονται από
έρευνα και αξιολόγηση

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) σε περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από
έρευνα και αξιολόγηση, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα,
για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές
ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται
από έρευνα και αξιολόγηση [member]· Ζημία απομείωσης·
Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Ζημία απο
μείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossInventories

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, αποθέματα

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) στα αποθέματα, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμει
ακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δρα
στηριότητες. [Παραπομπή: Αποθέματα· Ζημία απομείωσης·
Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Ζημία απο
μείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForImpairmentLoss
ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, δάνεια και προ
καταβολές

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) σε δάνεια και προκαταβολές, που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Προσαρμογές για ζημία
απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζε
ται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, ενσώματα πάγια

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) στα ενσώματα πάγια, που αναγνωρίζεται στα αποτε
λέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Προσαρμογές για ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα· Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossTradeAn
dOtherReceivables

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) σε εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, που αναγνωρί
ζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με
τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε)
λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Εμπορικές και λοι
πές απαιτήσεις· Ζημία απομείωσης· Προσαρμογές για ζημία
απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζε
ται στα αποτελέσματα· Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας
απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

X duration,
credit

Προσαρμογές για έξοδα φόρου
εισοδήματος

Προσαρμογές για έξοδα φόρου εισοδήματος, για τη συμφωνία
κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που
χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παρα
πομπή: Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDeferredIncome

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) των αναβαλλόμενων εσό
δων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των αναβαλλόμενων
εσόδων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έσοδα· Κέρδη
(ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromBanks

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) των καταθέσεων από τρά
πεζες

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των καταθέσεων από
τράπεζες, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Καταθέσεις από τράπεζες·
Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromCustomers

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) των καταθέσεων από
πελάτες

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των καταθέσεων από
πελάτες, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Καταθέσεις από πελάτες·
Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
X duration,
seInDerivativeFinancialLiabilities credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) των παράγωγων χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των παράγωγων χρη
ματοοικονομικών υποχρεώσεων, για τη συμφωνία κέρδους
(ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Παρά
γωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInEmployeeBenefitLiabilities

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) των υποχρεώσεων παρο
χών σε εργαζομένους

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των υποχρεώσεων
παροχών σε εργαζομένους, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας)
με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε)
λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInFinancialLiabilitiesHeldFor
Trading

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων διακρατούμενων
για διαπραγμάτευση

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των χρηματοοικονομι
κών υποχρεώσεων διακρατούμενων για διαπραγμάτευση, για
τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές
ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις· Χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, που πληρούν τον ορισμό των διακρατούμενων
για διαπραγμάτευση· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInInsuranceReinsuranceAndIn
vestmentContractLiabilities

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) των υποχρεώσεων ασφαλι
στηρίων και αντασφαλιστηρίων
συμβολαίων και επενδυτικών
συμβάσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των υποχρεώσεων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων και επεν
δυτικών συμβάσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις
καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λει
τουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις επενδυ
τικών συμβάσεων· Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστη
ρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherCurrentLiabilities

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) άλλων βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) άλλων βραχυπρόθε
σμων υποχρεώσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με
τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε)
λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Άλλες βραχυπρό
θεσμες υποχρεώσεις· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherLiabilities

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) άλλων υποχρεώσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) άλλων υποχρεώσεων,
για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές
ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Άλλες υποχρεώσεις· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherOperatingPayables

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) άλλων λειτουργικών υπο
χρεώσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των άλλων λειτουργι
κών υποχρεώσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις
καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λει
τουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInRepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritiesLent

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) σε συμφωνίες πώλησης και
επαναγοράς και εξασφαλίσεις σε
μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) σε συμφωνίες πώλη
σης και επαναγοράς και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανει
οδοσία τίτλων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Συμφωνίες πώλησης και
επαναγοράς και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοδοσία τίτ
λων· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAccountPayable

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) πληρωτέων λογαριασμών

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των πληρωτέων λογα
ριασμών, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAndOtherPayables

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση (μεί
ωση) εμπορικών και λοιπών
πληρωτέων λογαριασμών

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των εμπορικών και
λοιπών πληρωτέων λογαριασμών, για τη συμφωνία κέρδους
(ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Εμπο
ρικές και λοιπές απαιτήσεις· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsForIncreaseInOther
ProvisionsArisingFromPassageO
fTime

X duration,
credit

Προσαρμογές για αύξηση των
άλλων προβλέψεων που προκύ
πτουν με την πάροδο του χρόνου

Προσαρμογές για τις αυξήσεις των άλλων προβλέψεων που
προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου, για τη συμφωνία κέρ
δους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Κέρδη (ζημίες)· Άλλες προβλέψεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration,
credit

Προσαρμογές για έξοδα για
τόκους

Προσαρμογές για έξοδα για τόκους, για τη συμφωνία κέρδους
(ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Έξοδα
για τόκους· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration,
credit

Προσαρμογές για έσοδα από
τόκους

Προσαρμογές για έσοδα από τόκους, για τη συμφωνία κέρδους
(ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Έσοδα
από τόκους· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOn
DisposalOfNoncurrentAssets

X duration,
credit

Προσαρμογές για ζημίες (κέρδη)
από τη διάθεση μη κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοι
χείων

Προσαρμογές για ζημίες (κέρδη) από τη διάθεση μη κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους
(ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
credit

Προσαρμογές για προβλέψεις

Προσαρμογές για προβλέψεις, για τη συμφωνία κέρδους (ζη
μίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Προ
βλέψεις· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
Loss

X duration,
credit

Προσαρμογές για τη συμφωνία
κέρδους (ζημίας)

Προσαρμογές για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
LossAbstract

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPay
ments

X duration,
credit

Προσαρμογές για παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών

Προσαρμογές για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές
ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfAssociates

X duration,
credit

Προσαρμογές για αδιανέμητα
κέρδη συγγενών επιχειρήσεων

Προσαρμογές για αδιανέμητα κέρδη συγγενών επιχειρήσεων,
για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές
ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Κέρδη
(ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfInvestmentsAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Προσαρμογές για αδιανέμητα
κέρδη επενδύσεων που λογιστι
κοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης

Προσαρμογές για αδιανέμητα κέρδη επενδύσεων που λογιστι
κοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, για
τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές
από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες.
[Παραπομπή: Επενδύσεις που καταχωρίζονται λογιστικά με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης [member]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForei
gnExchangeLossesGains

X duration,
credit

Προσαρμογές για μη πραγματο
ποιηθείσες συναλλαγματικές
ζημίες (κέρδη)

Προσαρμογές για μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές
ζημίες (κέρδη), για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

Προσαρμογές για τη συμφωνία
κέρδους (ζημίας) [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AdjustmentsToReconcileProfit
LossOtherThanChangesInWor
kingCapital

X duration,
credit

Προσαρμογές για τη συμφωνία
κέρδους (ζημίας) πλην των
μεταβολών στο κεφάλαιο κίνη
σης

Προσαρμογές, πλην των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης,
για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές
ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmoun
tsReportedUnderPreviousGAAP

X instant,
debit

Συνολική προσαρμογή στις
λογιστικές αξίες επενδύσεων που
δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με
τις προηγούμενες ΓΑΛΑ

Το ποσό των συνολικών προσαρμογών στις λογιστικές αξίες,
που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΑΛΑ
(Γ.Π.Λ.A.), των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς επιχειρήσεις στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
της οικονομικής οντότητας βάσει των ΔΠΧΑ. [Παραπομπή:
Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Λογιστική αξία [member]·
Κοινοπραξίες [member]· Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]·
Θυγατρικές [member]· Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπρα
ξίες και συγγενείς επιχειρήσεις· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 31 γ

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsen
susPriceMeasurementInputMem
ber

member

Προσαρμογή σε μεσαία αγοραία
τιμή συναίνεσης, εισροή επιμέ
τρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την προσαρμογή σε μεσαία
αγοραία τιμή συναίνεσης, που χρησιμοποιείται ως εισροή επι
μέτρησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 γ

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPre
ferenceShareDividends

X duration,
credit

Προσαρμογή στο κέρδος (ζημία)
για μερίσματα προνομιούχων
μετοχών

Προσαρμογή στο κέρδος (ζημία) για τα μερίσματα προνομιού
χων μετοχών, για να υπολογιστεί το κέρδος (ζημία) που ανα
λογεί στους κατόχους κοινών μετοχών των ιδίων κεφαλαίων
της μητρικής οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Προνομι
ούχες μετοχές [member]· Κέρδη (ζημίες)]

παράδειγμα: ΔΛΠ 33 Παράδειγμα
12 Υπολογισμός και παρουσίαση
των βασικών και απομειωμένων
κερδών ανά μετοχή (συνολικό
παράδειγμα), παράδειγμα: ΔΛΠ
33 70 α

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration,
credit

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Το ποσό των εξόδων τα οποία η οικονομική οντότητα κατα
τάσσει ως διοικητικής λειτουργίας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 103, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 99, γνωστοποί
ηση: ΔΛΠ 26 35 β vi
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Advances

X instant,
credit

Ληφθείσες προκαταβολές

Το ποσό των πληρωμών που λήφθηκαν για τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο μέλλον.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
credit

Έξοδα διαφήμισης

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από τη διαφήμιση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCar
ryingValueReportedUnderPrevi
ousGAAPMember

member

Συνολική προσαρμογή στις
λογιστικές αξίες που δημοσιο
ποιήθηκαν σύμφωνα με τις
προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη συνολική προσαρμογή στις
λογιστικές αξίες που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προη
γούμενες ΓΑΛΑ (Γ.Π.Λ.A.). [Παραπομπή: Λογιστική αξία
[member]· Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30 β

ifrs-full

AggregateContinuingAndDisco
ntinuedOperationsMember

member

Συγκεντρωτικές συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις και διακοπείσες
δραστηριότητες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συγκεντρωτικές συνεχιζό
μενες εκμεταλλεύσεις και διακοπείσες δραστηριότητες. [Παρα
πομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 Παρου
σίαση και γνωστοποίηση

ifrs-full

AggregateDifferenceBetween
FairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetToBeRe
cognised

X instant

Αθροιστική διαφορά μεταξύ της
εύλογης αξίας κατά την αρχική
αναγνώριση και της τιμής
συναλλαγής που δεν έχει ακόμη
αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα

Η αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας κατά την
αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής για χρηματοοι
κονομικά μέσα, που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτε
λέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 28 β

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate
rialAssociatesMember

member

Σύνολο για επουσιώδεις σε
μεμονωμένη βάση συγγενείς
επιχειρήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο για τις συγγενείς
επιχειρήσεις που είναι επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση. [Πα
ραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 γ ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AggregatedIndividuallyImmate
rialBusinessCombinationsMem
ber

member

Σύνολο για επουσιώδεις σε
μεμονωμένη βάση συνενώσεις
επιχειρήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο για τις συνενώσεις
επιχειρήσεων που είναι επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση.
[Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate
rialJointVenturesMember

member

Σύνολο για επουσιώδεις σε
μεμονωμένη βάση κοινοπραξίες
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο για τις κοινοπραξίες
που είναι επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση. [Παραπομπή:
Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 γ i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Συγκεντρωτική επιμέτρηση
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη επιμέτρησης. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Επιμέτρη
ση», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32Α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 α

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Συγκεντρωτικές χρονικές περίο
δοι [abstract]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συγκεντρωτικές χρονικές
περιόδους. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Ληκτότητα», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 61, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 15 120 β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 109 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 132 β - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7
B11, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B35,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23B α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AggregateNotSignificantIndivi
dualAssetsOrCashgeneratingUni
tsMember

member

Σύνολο για μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών για τις οποίες
το ποσό υπεραξίας ή άυλων
περιουσιακών στοιχείων με
αόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής
δεν είναι σημαντικό [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο για τις μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών για τις οποίες το ποσό της υπε
ραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη ωφέ
λιμη διάρκεια ζωής δεν είναι σημαντικό. [Παραπομπή: Μονά
δες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]· Υπεραξία· Άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Σύνολο εύλογων αξιών [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο των εύλογων αξιών. γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30 α
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Εύ
λογη αξία ως τεκμαιρόμενο κόστος», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupA
xis

axis

Αγροτική παραγωγή κατά ομάδα
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 46 β ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMem
ber

member

Αγροτική παραγωγή, ομάδα
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλη την αγροτική παραγωγή,
όταν διαχωρίζεται κατά ομάδα. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Αγροτική παραγωγή κατά ομάδα»,
εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Τρέχουσα
αγροτική παραγωγή]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 46 β ii

ifrs-full

Αεροσκάφη

X instant,
debit

Αεροσκάφη

Το ποσό ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα αερο
σκάφη που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες της οντότη
τας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AircraftMember

member

Αεροσκάφη [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία των ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύει τα αεροσκάφη που χρησιμοποι
ούνται στις δραστηριότητες της οντότητας. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 ε

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Δικαιώματα προσγείωσης σε
αεροδρόμιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δικαιώματα προσγείωσης σε
αεροδρόμιο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchy
Member

member

Όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας
εύλογης αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας
εύλογης αξίας. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Επίπεδα της ιεραρχίας εύλογης αξίας», εάν δεν χρησι
μοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 142,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Όλοι οι άλλοι τομείς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επιχειρηματικές δραστηριότη
τες και λειτουργικούς τομείς που δεν είναι προς παρουσίαση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 115,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Λογαριασμός πρόβλεψης για
πιστωτικές ζημίες χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων

Το ποσό λογαριασμού πρόβλεψης που χρησιμοποιείται για την
καταγραφή απομειώσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία λόγω πιστωτικών ζημιών. [Παραπομπή: Χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 16 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMem
ber

member

Λογαριασμός πρόβλεψης για
πιστωτικές ζημίες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει λογαριασμό πρόβλεψης που
χρησιμοποιείται για την καταγραφή απομειώσεων σε χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία λόγω πιστωτικών ζημιών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AllYearsOfInsuranceClaimMem
ber

member

Όλα τα έτη των ασφαλιστικών
αξιώσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα έτη των ασφαλιστικών
αξιώσεων. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Έτη ασφαλιστικών αξιώσεων», εάν δεν χρησιμοποιεί
ται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognised
FromCostsIncurredToObtainOr
FulfilContractsWithCustomers

X duration,
credit

Απόσβεση, περιουσιακά στοιχεία
που αναγνωρίζονται από πραγ
ματοποιηθείσες δαπάνες εξα
σφάλισης ή εκπλήρωσης συμβά
σεων με πελάτες

Το ποσό της απόσβεσης για περιουσιακά στοιχεία που ανα
γνωρίζονται από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες εξασφάλισης
ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες. [Παραπομπή: Περιου
σιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από δαπάνες εξασφάλισης
ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες· Έξοδα αποσβέσεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 β

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Απόσβεση, αναβαλλόμενο
κόστος απόκτησης που προκύ
πτει από ασφαλιστήρια συμβό
λαια

Το ποσό της απόσβεσης του αναβαλλόμενου κόστους απόκτη
σης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομ
πή: Αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από
ασφαλιστήρια συμβόλαια· Έξοδα αποσβέσεων· Είδη ασφαλι
στηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG39 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
credit

Έξοδα αποσβέσεων

Το ποσό των εξόδων αποσβέσεων. Απόσβεση είναι η συστη
ματική κατανομή αποσβέσιμων ποσών άυλων περιουσιακών
στοιχείων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

X duration

Απόσβεση, άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας

Το ποσό των αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων
πλην της υπεραξίας. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε vi
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AmortisationMethodIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

text

Μέθοδος απόσβεσης, άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της
υπεραξίας

Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται για άυλα περιου
σιακά στοιχεία, πλην της υπεραξίας, με περιορισμένη ωφέλιμη
ζωή. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπε
ραξίας· Έξοδα αποσβέσεων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 β

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLosse
sArisingOnBuyingReinsurance

X duration,
credit

Απόσβεση κερδών (ζημιών) που
προκύπτουν κατά την αγορά
αντασφάλισης

Το ποσό της απόσβεσης αναβαλλόμενων κερδών (ζημιών) που
προκύπτουν από την αγορά αντασφάλισης. [Παραπομπή:
Έξοδα αποσβέσεων· Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα κατά την αγορά αντασφάλισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β ii Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAsse
tsOtherThanGoodwill

X.XX dura
tion

Συντελεστής απόσβεσης, άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της
υπεραξίας

Ο συντελεστής απόσβεσης που χρησιμοποιείται για τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας. [Παραπομπή: Άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAsse
tsRelatedCreditDerivativesOrSi
milarInstrumentsMitigateMaxi
mumExposureToCreditRisk

X instant

Ποσό κατά το οποίο τα πιστω
τικά παράγωγα ή παρόμοια μέσα
που είναι συναφή με χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που έχουν προσδιοριστεί ως
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων
μετριάζουν τη μέγιστη έκθεση
σε πιστωτικό κίνδυνο

Το ποσό κατά το οποίο τα πιστωτικά παράγωγα ή παρόμοια γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 β
μέσα που είναι συναφή με χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων μετριάζουν τη μέγιστη
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. [Παραπομπή: Δάνεια και απαι
τήσεις· Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Παράγωγα [member]·
Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο· Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrRecei
vablesRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstrumentsMitigate
MaximumExposureToCreditRisk

X instant

Ποσό κατά το οποίο τα πιστω
τικά παράγωγα ή παρόμοια μέσα
που είναι συναφή με δάνεια ή
απαιτήσεις μετριάζουν τη μέγι
στη έκθεση σε πιστωτικό κίν
δυνο

Το ποσό κατά το οποίο τα πιστωτικά παράγωγα ή παρόμοια
μέσα που είναι συναφή με δάνεια ή απαιτήσεις μετριάζουν τη
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. [Παραπομπή: Δάνεια
και απαιτήσεις· Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Μέγιστη
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο· Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalanceHa
sBeenReducedBecauseItIsNo
LongerFullyReversible

X instant,
debit

Ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί
πιστωτικό υπόλοιπο μεταβατικού
λογαριασμού επειδή δεν είναι
πλέον πλήρως αναστρέψιμο

Το ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί ένα πιστωτικό υπόλοιπο
μεταβατικού λογαριασμού επειδή δεν είναι πλέον πλήρως ανα
στρέψιμο. [Παραπομπή: Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalanceHa
sBeenReducedBecauseItIsNo
LongerFullyRecoverable

X instant,
credit

Ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί
χρεωστικό υπόλοιπο μεταβατι
κού λογαριασμού επειδή δεν
είναι πλέον πλήρως ανακτήσιμο

Το ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί ένα χρεωστικό υπόλοιπο
μεταβατικού λογαριασμού επειδή δεν είναι πλέον πλήρως ανα
κτήσιμο. [Παραπομπή: Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecovera
bleAmountExceedsItsCarryingA
mount

X instant,
debit

Ποσό κατά το οποίο το ανακτή
σιμο ποσό μονάδας υπερβαίνει
τη λογιστική αξία της

Το ποσό κατά το οποίο το ανακτήσιμο ποσό μιας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών (ομάδας μονάδων) υπερβαίνει
τη λογιστική αξία της. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [mem
ber]· Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 στ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135 ε i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssigned
ToKeyAssumptionMustChangeI
nOrderForUnitsRecoverableA
mountToBeEqualToCarryingA
mount

X.XX
instant

Ποσό κατά το οποίο η αποδο
θείσα αξία σε βασική παραδοχή
πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε
το ανακτήσιμο ποσό μονάδας να
ισοδυναμεί με τη λογιστική αξία

Το ποσό κατά το οποίο η αξία που αποδόθηκε σε βασική
παραδοχή πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε το ανακτήσιμο
ποσό μιας μονάδας να ισοδυναμεί με τη λογιστική αξία της.
[Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 στ
iii, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135
ε iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForPro
visionOfKeyManagementPerson
nelServicesProvidedBySeparate
ManagementEntity

X duration,
credit

Ποσό δαπανών που πραγματο
ποιούνται από οντότητα για
παροχή υπηρεσιών βασικών
διοικητικών στελεχών που
παρέχονται από χωριστή οντό
τητα διαχείρισης

Το ποσό των δαπανών που πραγματοποιούνται από την οικο
νομική οντότητα για την παροχή υπηρεσιών βασικών διοικη
τικών στελεχών οι οποίες παρέχονται από χωριστή οντότητα
διαχείρισης. [Παραπομπή: Βασικά διοικητικά στελέχη της
οντότητας ή της μητρικής [member]· Χωριστές οντότητες δια
χείρισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AmountOfReclassificationsOr
ChangesInPresentation

X duration

Ποσό ανακατατάξεων ή αλλα
γών στην παρουσίαση

Το ποσό που ανακατατάσσεται όταν η οντότητα μεταβάλλει
την κατάταξη ή την παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις
της.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 41 β

ifrs-full

AmountPresentedInOtherCom
prehensiveIncomeRealisedAtDe
recognition

X duration

Ποσό που απεικονίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα και
πραγματοποιήθηκε κατά την
παύση αναγνώρισης χρηματοοι
κονομικής υποχρέωσης

Το ποσό που απεικονίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και
πραγματοποιήθηκε κατά την παύση αναγνώρισης χρηματοοι
κονομικών υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά
έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10 δ

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehensi
veIncomeApplyingOverlayAp
proach

X duration,
credit

Ποσό που αναταξινομήθηκε από
τα αποτελέσματα στα λοιπά
συνολικά έσοδα με εφαρμογή
προσέγγισης επικάλυψης

Το ποσό που αναταξινομήθηκε από τα αποτελέσματα στα
λοιπά συνολικά έσοδα όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση επικά
λυψης, το οποίο παρουσιάζεται ως χωριστό κονδύλι στα απο
τελέσματα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Δ α Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehensi
veIncomeApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFinan
cialAssets

X duration,
credit

Ποσό που αναταξινομήθηκε από
τα αποτελέσματα στα λοιπά
συνολικά έσοδα με εφαρμογή
προσέγγισης επικάλυψης, χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που προσδιορίστηκαν
για πρώτη φορά

Το ποσό που αναταξινομήθηκε από τα αποτελέσματα στα
λοιπά συνολικά έσοδα σχετικά με χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά, με την
εφαρμογή της προσέγγισης επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ στ
i - Έναρξη ισχύος κατά την
πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFromPro
fitOrLossApplyingOverlayAp
proachBeforeTax

X duration,
credit

Ποσό που αναταξινομήθηκε στα
λοιπά συνολικά έσοδα από τα
αποτελέσματα με εφαρμογή
προσέγγισης επικάλυψης, προ
φόρων

Το ποσό που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα από
την αναταξινόμηση από τα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται η
προσέγγιση επικάλυψης, προ φόρων. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFromPro
fitOrLossApplyingOverlayAp
proachNetOfTax

X duration,
credit

Ποσό που αναταξινομήθηκε στα
λοιπά συνολικά έσοδα από τα
αποτελέσματα με εφαρμογή
προσέγγισης επικάλυψης, μετά
την αφαίρεση του φόρου

Το ποσό που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα από
την αναταξινόμηση από τα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται η
προσέγγιση επικάλυψης, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Πα
ραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeAndAccumula
tedInEquityRelatingToNoncurre
ntAssetsOrDisposalGroupsHeld
ForSale

X instant,
credit

Ποσό που αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα και συσ
σωρεύεται στα ίδια κεφάλαια,
σχετικά με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες
διάθεσης κατεχόμενες προς
πώληση

Το ποσό που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και
συσσωρεύεται στα ίδια κεφάλαια, σχετικά με μη κυκλοφο
ρούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης κατεχόμενες
προς πώληση. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχό
μενα προς πώληση· Άλλα αποθεματικά· Λοιπά συνολικά
έσοδα· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες
προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 5 Παρά
δειγμα 12
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 5 Παρά
δειγμα 12

AmountRecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeAndAccumula
tedInEquityRelatingToNoncurre
ntAssetsOrDisposalGroupsHeld
ForSaleMember

member

Ποσό που αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα και συσ
σωρεύεται στα ίδια κεφάλαια,
σχετικά με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες
διάθεσης κατεχόμενες προς
πώληση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα των ιδίων
κεφαλαίων που προκύπτει από ποσά που αναγνωρίζονται στα
λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια,
τα οποία σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοι
χεία ή ομάδες διάθεσης κατεχόμενες προς πώληση. [Παραπομ
πή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διά
θεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση· Λοιπά
συνολικά έσοδα]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveO
fCashFlowHedgesAndIncludedI
nInitialCostOrOtherCarryingA
mountOfNonfinancialAssetLiabi
lityOrFirmCommitmentForWhi
chFairValueHedgeAccountingI
sApplied

X duration,
credit

Ποσό που αφαιρείται από το
αποθεματικό αντιστάθμισης
ταμειακών ροών και συμπερι
λαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή
σε άλλη λογιστική αξία μη χρη
ματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου (υποχρέωσης) ή
βέβαιη δέσμευση στην οποία
εφαρμόζεται λογιστική αντι
στάθμισης εύλογης αξίας

Το ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό αντιστάθμισης γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.11 δ
ταμειακών ροών και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή i, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α
σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρ
μόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας. [Παραπομπή:
Αποθεματικό αντισταθμίσεων ταμειακών ροών]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveO
fChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsAndIncludedI
nInitialCostOrOtherCarryingA
mountOfNonfinancialAssetLiabi
lityOrFirmCommitmentForWhi
chFairValueHedgeAccountingI
sApplied

X duration,
credit

Ποσό που αφαιρείται από το
αποθεματικό μεταβολής στην
αξία των περιθωρίων βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας και
συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό
κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία
μη χρηματοοικονομικού περιου
σιακού στοιχείου (υποχρέωσης)
ή βέβαιη δέσμευση στην οποία
εφαρμόζεται λογιστική αντι
στάθμισης εύλογης αξίας

Το ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην
αξία των περιθωρίων βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας και
συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική
αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέ
ωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική
αντιστάθμισης εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Αποθεματικό
μεταβολής στην αξία των περιθωρίων βάσης συναλλαγματικής
ισοτιμίας]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.16
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AmountRemovedFromReserveO
fChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAndIn
cludedInInitialCostOrOtherCar
ryingAmountOfNonfinancialAs
setLiabilityOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHedgeAccou
ntingIsApplied

X duration,
credit

Ποσό που αφαιρείται από το
αποθεματικό μεταβολής στην
αξία προθεσμιακών στοιχείων
προθεσμιακών συμβολαίων και
συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό
κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία
μη χρηματοοικονομικού περιου
σιακού στοιχείου (υποχρέωσης)
ή βέβαιη δέσμευση στην οποία
εφαρμόζεται λογιστική αντι
στάθμισης εύλογης αξίας

Το ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην
αξία προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών συμβολαίων και
συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική
αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέ
ωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική
αντιστάθμισης εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Αποθεματικό
μεταβολής στην αξία προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών
συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveO
fChangeInValueOfTimeValue
OfOptionsAndIncludedInInitial
CostOrOtherCarryingAmountOf
NonfinancialAssetLiabilityOr
FirmCommitmentForWhichFair
ValueHedgeAccountingIsAp
plied

X duration,
credit

Ποσό που αφαιρείται από το
αποθεματικό μεταβολής στην
αξία της διαχρονικής αξίας
δικαιωμάτων προαίρεσης και
συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό
κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία
μη χρηματοοικονομικού περιου
σιακού στοιχείου (υποχρέωσης)
ή βέβαιη δέσμευση στην οποία
εφαρμόζεται λογιστική αντι
στάθμισης εύλογης αξίας

Το ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην
αξία της διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης και
συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική
αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέ
ωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική
αντιστάθμισης εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Αποθεματικό
μεταβολής στην αξία της διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων προ
αίρεσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.15 β i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLos
sApplyingIFRS9FinancialAsse
tsToWhichOverlayApproachI
sApplied

X duration,
credit

Ποσό που παρουσιάζεται στα
αποτελέσματα με την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9, χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στα
οποία εφαρμόζεται προσέγγιση
επικάλυψης

Το ποσό που παρουσιάζεται στα αποτελέσματα με την εφαρ
μογή του ΔΠΧΑ 9 για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στα οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ δ i
- Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 72

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AmountsArisingFromInsurance
ContractsAxis

axis

Ποσά που απορρέουν από
ασφαλιστήρια συμβόλαια [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcqui
sitionCostsArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
credit

Ποσά δαπανών που πραγματο
ποιούνται, αναβαλλόμενο κόστος
απόκτησης που προκύπτει από
ασφαλιστήρια συμβόλαια

Η αύξηση του αναβαλλόμενου κόστους απόκτησης που προ
κύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια, το οποίο προκύπτει από
ποσά των δαπανών που πραγματοποιούνται. [Παραπομπή:
Αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλι
στήρια συμβόλαια]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG39 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X instant,
credit

Ποσά πληρωτέα σε πρώτη
ζήτηση που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Τα ποσά που είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και τα οποία
απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο
γής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Πληρωτέα ποσά, συναλλαγές
συνδεδεμένων μερών

Τα πληρωτέα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγές συνδε
δεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 20, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 24 18 β

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeIn
RespectOfTransferredAssets

X instant,
credit

Άλλα ποσά πληρωτέα στον
εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβα
σθέντα περιουσιακά στοιχεία

Τα πληρωτέα ποσά στον εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβασθέντα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E δ
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τις μη
προεξοφλημένες ταμειακές εκροές που θα απαιτούνταν ή μπο
ρεί να απαιτηθούν για την επαναγορά χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
(για παράδειγμα, η τιμή άσκησης δικαιώματος σε συμφωνία
προαίρεσης). [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τα εισπρακτέα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγές συνδε
δεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 20, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 24 18 β

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιβ
iii

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedParty
Transactions

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcqui
sitionDateForEachMajorClassO
fAssetsAcquiredAndLiabilitie
sAssumedAbstract

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransac
tionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusines
sCombination

X duration

Αναγνωρισθέντα ποσά για
συναλλαγή, που αναγνωρίζονται
χωριστά από απόκτηση περιου
σιακών στοιχείων και ανάληψη
υποχρεώσεων σε συνένωση επι
χειρήσεων

Τα αναγνωρισθέντα ποσά για συναλλαγή, που αναγνωρίζονται
χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την
ανάληψη υποχρεώσεων σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEqui
tyAndAdjustedAgainstFairValue
OfFinancialAssetsOnReclassifi
cationOutOfFairValueThroughO
therComprehensiveIncomeMea
surementCategoryBeforeTax

X duration,
credit

Ποσά που αφαιρούνται από τα
ίδια κεφάλαια και αναπροσαρ
μόζονται έναντι εύλογης αξίας
των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων κατά την
ανακατάταξη από την κατηγορία
επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων,
προ φόρων

Τα ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και αναπρο γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 5.6.5
σαρμόζονται έναντι της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων κατά την ανακατάταξη από την
κατηγορία επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων, προ φόρων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]

X instant,
debit

Εισπρακτέα ποσά, συναλλαγές
συνδεδεμένων μερών

Ποσά που αναγνωρίζονται από
την ημερομηνία απόκτησης για
κάθε κύρια κατηγορία αποκτη
θέντων περιουσιακών στοιχείων
και αναληφθεισών υποχρεώσεων
[abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AmountsRemovedFromEqui
tyAndAdjustedAgainstFairValue
OfFinancialAssetsOnReclassifi
cationOutOfFairValueThroughO
therComprehensiveIncomeMea
surementCategoryNetOfTax

X duration,
credit

Ποσά που αφαιρούνται από τα
ίδια κεφάλαια και αναπροσαρ
μόζονται έναντι εύλογης αξίας
των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων κατά την
ανακατάταξη από την κατηγορία
επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων,
μετά την αφαίρεση του φόρου

Τα ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και αναπρο
σαρμόζονται έναντι της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων κατά την ανακατάταξη από την
κατηγορία επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEqui
tyAndIncludedInCarryingAmou
ntOfNonfinancialAssetLiability
WhoseAcquisitionOrIncurrence
WasHedgedHighlyProbableFore
castTransactionBeforeTax

X duration,
credit

Ποσά που αφαιρούνται από τα
ίδια κεφάλαια και συμπεριλαμ
βάνονται σε λογιστική αξία μη
χρηματοοικονομικού περιουσια
κού στοιχείου (υποχρέωσης),
που η απόκτηση ή ανάληψή τους
ήταν αντισταθμισμένη, πολύ
πιθανή προσδοκώμενη συναλλα
γή, προ φόρων

Τα ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και συμπερι
λαμβάνονται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης),
που η απόκτηση ή ανάληψή τους ήταν αντισταθμισμένη,
πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή, προ φόρων. [Παρα
πομπή: Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgain
stFinancialAssets

X instant,
credit

Ποσά που υπόκεινται σε εκτε
λεστή συμφωνία-πλαίσιο συμ
ψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία
μη συμψηφιζόμενα με χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμ
ψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία και τα οποία δεν συμψηφίζο
νται με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgain
stFinancialAssetsAbstract

Ποσά που υπόκεινται σε εκτε
λεστή συμφωνία-πλαίσιο συμ
ψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία
μη συμψηφιζόμενα με χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Ποσά που υπόκεινται σε εκτε
λεστή συμφωνία-πλαίσιο συμ
ψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία
μη συμψηφιζόμενα με χρηματο
οικονομικές υποχρεώσεις

Τα ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμ
ψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία και τα οποία δεν συμψηφίζο
νται με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgain
stFinancialLiabilities

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgain
stFinancialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRe
classifiedFromProfitOrLossToO
therComprehensiveIncomeAp
plyingOverlayApproachIfFinan
cialAssetsHadNotBeenDedesi
gnated

X duration,
credit

Ποσό που θα είχε αναταξινομη
θεί από τα αποτελέσματα στα
λοιπά συνολικά έσοδα, με
εφαρμογή της προσέγγισης επι
κάλυψης, εάν τα χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία δεν
είχαν απο-καθοριστεί

Το ποσό το οποίο θα είχε αναταξινομηθεί από τα αποτελέ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ στ
σματα στα λοιπά συνολικά έσοδα, εάν τα χρηματοοικονομικά ii - Έναρξη ισχύος κατά την
περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν απο-καθοριστεί από την προ πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
σέγγιση επικάλυψης.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRe
portedInProfitOrLossI
fIAS39HadBeenAppliedFinan
cialAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

X duration,
credit

Ποσό που θα είχε αναφερθεί στα
αποτελέσματα εάν είχε εφαρμο
στεί το ΔΛΠ 39, χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία στα
οποία εφαρμόζεται προσέγγιση
επικάλυψης

Το ποσό που θα είχε αναφερθεί στα αποτελέσματα για τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμό
ζεται η προσέγγιση επικάλυψης, εάν είχε εφαρμοστεί το ΔΛΠ
39.

Ποσά που υπόκεινται σε εκτε
λεστή συμφωνία-πλαίσιο συμ
ψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία
μη συμψηφιζόμενα με χρηματο
οικονομικές υποχρεώσεις [ab
stract]
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ δ ii
- Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AnalysisOfAgeOfFinancialAsse
tsThatArePastDueButNotImpai
red

text block

Ανάλυση της ηλικίας χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοι
χείων που είναι σε καθυστέρηση
αλλά όχι απομειωμένα [text
block]

Ανάλυση της ηλικίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsin
gExternalCreditGradingSyste
mExplanatory

text block

Ανάλυση πιστωτικών ανοιγμά
των με χρήση εξωτερικού
συστήματος πιστοληπτικής δια
βάθμισης [text block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης των πιστωτικών ανοιγμάτων με τη
χρήση εξωτερικού συστήματος πιστοληπτικής διαβάθμισης.
[Παραπομπή: Πιστωτικό άνοιγμα· Εξωτερικές πιστοληπτικές
διαβαθμίσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG23 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsin
gInternalCreditGradingSyste
mExplanatory

text block

Ανάλυση πιστωτικών ανοιγμά
των με χρήση εσωτερικού
συστήματος πιστοληπτικής δια
βάθμισης [text block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης των πιστωτικών ανοιγμάτων με τη
χρήση εσωτερικού συστήματος πιστοληπτικής διαβάθμισης.
[Παραπομπή: Πιστωτικό άνοιγμα· Εσωτερικές πιστοληπτικές
διαβαθμίσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG23 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsTha
tAreIndividuallyDeterminedTo
BeImpaired

text block

Ανάλυση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων για τα
οποία έχει προσδιοριστεί σε
ατομική βάση ότι είναι απομει
ωμένα [text block]

Ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
για τα οποία έχει προσδιοριστεί σε ατομική βάση ότι είναι
απομειωμένα, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων τους
οποίους έλαβε υπόψη η οντότητα όταν προσδιόρισε ότι είναι
απομειωμένα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AnalysisOfIncomeAndExpense
Abstract

Ανάλυση εσόδων και εξόδων
[abstract]

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDisco
ntinueOperationMember

member

Ανακοίνωση προγράμματος δια
κοπής δραστηριότητας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την ανακοίνωση προγράμμα
τος διακοπής μιας δραστηριότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 β

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingIm
plementationOfMajorRestructu
ringMember

member

Ανακοίνωση ή έναρξη υλοποί
ησης αναδιάρθρωσης μεγάλης
κλίμακας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την ανακοίνωση ή έναρξη
υλοποίησης μιας αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας [member]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 ε

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX dura
tion

Εφαρμοστέος φορολογικός
συντελεστής

Ο εφαρμοστέος συντελεστής φόρου εισοδήματος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX
instant

Έκταση γης χρησιμοποιούμενη
για γεωργία

Η έκταση γης που χρησιμοποιείται για γεωργία από την οικο
νομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 46 β i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsH
eld

X instant,
debit

Κατεχόμενα χρεωστικά μέσα
εξασφαλισμένα με περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των κατεχόμενων χρεωστικών μέσων, τα οποία εξα
σφαλίζονται με υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομ
πή: Κατεχόμενα χρεωστικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Χρηματοδοτήσεις εξασφαλισμέ
νες με περιουσιακά στοιχεία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοδοτήσεις εξασφαλι
σμένες με περιουσιακά στοιχεία.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B23 β

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 78

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AssetbackedSecuritiesAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Τίτλοι εξασφαλισμένοι με περι
ουσιακά στοιχεία, ποσό που
συνεισφέρεται στην εύλογη αξία
των περιουσιακών στοιχείων
προγράμματος

Το ποσό το οποίο συνεισφέρουν στην εύλογη αξία των περι
ουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
τίτλοι που είναι εξασφαλισμένοι με υποκείμενα περιουσιακά
στοιχεία. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος,
στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 ζ

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementContingentLia
bilitiesInBusinessCombination

X instant,
debit

Περιουσιακό στοιχείο που ανα
γνωρίζεται για αναμενόμενη
επιστροφή, ενδεχόμενες υποχρε
ώσεις σε συνένωση επιχειρή
σεων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί
για την αναμενόμενη επιστροφή ενδεχόμενων υποχρεώσεων
που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]· Αναμενόμενη επιστροφή,
ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε συνένωση επιχειρήσεων· Συνενώ
σεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementOtherProvisions

X instant,
debit

Περιουσιακό στοιχείο που ανα
γνωρίζεται για αναμενόμενη
επιστροφή, άλλες προβλέψεις

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί
για την αναμενόμενη επιστροφή άλλων προβλέψεων. [Παρα
πομπή: Αναμενόμενη επιστροφή, άλλες προβλέψεις· Άλλες
προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 85 γ

ifrs-full

Assets

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό ενός παρόντος οικονομικού πόρου που ελέγχεται από
την οικονομική οντότητα ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγο
νότων. Ο οικονομικός πόρος είναι δικαίωμα που έχει τη δυνα
τότητα να παραγάγει οικονομικά οφέλη.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 55,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 α,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 γ,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

γνω
γνω
γνω
γνω
γνω
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AssetsAbstract

Περιουσιακά στοιχεία [abstract]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedA
sHeldForSaleAxis

axis

Περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις που κατατάσσονται ως
κατεχόμενα προς πώληση [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedA
sHeldForSaleMember

member

Περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις που κατατάσσονται ως
κατεχόμενα προς πώληση
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση.
[Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατε
χομενα προς πώληση [member]· Υποχρεώσεις που περιλαμβά
νονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμε
νες προς πώληση· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως
κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις», εάν δεν χρη
σιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία·
Υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AssetsAndLiabilitiesNotClassi
fiedAsHeldForSaleMember

member

Περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις που δεν κατατάσσονται
ως κατεχόμενα προς πώληση
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις που δεν κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώλη
ση. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα
«Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατατάσσονται
ως κατεχόμενα προς πώληση», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
κατεχομενα προς πώληση [member]· Υποχρεώσεις που περι
λαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατε
χόμενες προς πώληση· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται
ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία και χρεω
στικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων και των χρεωστικών
υπολοίπων μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία· Χρεωστικά
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών [member]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExploration
ForAndEvaluationOfMineralRe
sources

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία που προ
κύπτουν από έρευνα και αξιο
λόγηση ορυκτών πόρων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από
την αναζήτηση ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβά
νονται μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι
μη ανανεώσιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει απο
κτήσει το νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη
περιοχή, καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας
και της οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού
πόρου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceCo
ntracts

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία που προ
κύπτουν από ασφαλιστήρια
συμβόλαια

Το ποσό των αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων που
προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή:
Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AssetsHeldAsCollateralPermit
tedToBeSoldOrRepledgedAtFair
Value

X instant,
debit

Ληφθείσες εξασφαλίσεις που
δύνανται να πωληθούν ή να
επανενεχυριαστούν σε περί
πτωση που δεν υπάρχει αθέτηση
από τον ιδιοκτήτη της εξασφά
λισης, στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί οι οποίες
δύνανται να πωληθούν ή να επανενεχυριαστούν σε περίπτωση
που δεν υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων από τον οφειλέτη
ιδιοκτήτη της εξασφάλισης. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 15 α

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesA
risingFromFinancingActivitie
sMember

member

Περιουσιακά στοιχεία διακρα
τούμενα για αντιστάθμιση υπο
χρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία διακρα
τούμενα για αντιστάθμιση υποχρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Περιουσιακά
στοιχεία· Υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Γ Συμφωνία
υποχρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες,
παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία μείον
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων μείον το ποσό των βρα
χυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Περιουσιακά στοιχεία (υποχρεώ
σεις) προγράμματος παροχών

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων ενός προγράμματος γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 α
παροχών εξόδου από την υπηρεσία, μείον οι υποχρεώσεις,
εκτός από την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων
παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία που απο
κτώνται με πρόσκτηση παρα
σχεθεισών εξασφαλίσεων ή με
ενεργοποίηση λοιπών πιστωτι
κών ενισχύσεων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά η οντότητα
με την πρόσκτηση των εξασφαλίσεων που κατέχει ως εγγύηση
ή με την ενεργοποίηση λοιπών πιστωτικών ενισχύσεων (για
παράδειγμα, εγγυήσεων). [Παραπομπή: Εγγυήσεις [member]]

Περιουσιακά στοιχεία μείον
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
[abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 38 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία προγράμ
ματος παροχών

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από
προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία. [Παραπομ
πή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 α i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashE
quivalentsInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDisposed2013

X duration,
credit

Περιουσιακά στοιχεία, εκτός των
ταμειακών διαθεσίμων ή ταμει
ακών ισοδύναμων, σε θυγατρικές
ή επιχειρηματικές μονάδες που
αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων, εκτός των ταμειακών
διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων, σε θυγατρικές ή
άλλες επιχειρηματικές μονάδες επί των οποίων αποκτάται ή
χάνεται ο έλεγχος. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 40 δ

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsTo
ObtainOrFulfilContractsWithCu
stomers

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία που ανα
γνωρίζονται από δαπάνες εξα
σφάλισης ή εκπλήρωσης συμβά
σεων με πελάτες

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται από
τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελά
τες. Οι δαπάνες για την εξασφάλιση σύμβασης με πελάτη είναι
το επαυξητικό κόστος εξασφάλισης της σύμβασης, με το οποίο
δεν θα επιβαρυνόταν η οικονομική οντότητα εάν δεν είχε εξα
σφαλίσει τη σύμβαση. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση σύμβα
σης με πελάτη είναι οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη
σύμβαση ή μια αναμενόμενη σύμβαση την οποία η οικονομική
οντότητα μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinan
cialStatementsInRelationToStruc
turedEntities

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία που ανα
γνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις της οντότητας σε
σχέση με δομημένες οντότητες

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 29 a
στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας σε σχέση με τις
συμμετοχές της σε δομημένες οικονομικές οντότητες. [Παρα
πομπή: Περιουσιακά στοιχεία· Μη ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsColla
teralAtFairValue

X instant,
debit

Πωληθείσα ή επανενεχυρια
σθείσα εξασφάλιση σε περί
πτωση που δεν υπάρχει αθέτηση
από τον ιδιοκτήτη της εξασφά
λισης, στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία πωληθείσας ή επανενεχυριασθείσας εξασφάλι
σης η οποία ήταν δυνατόν να πωληθεί ή να επανενεχυριαστεί
σε περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων από τον
οφειλέτη ιδιοκτήτη της εξασφάλισης. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 15 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AssetsThatEntityContinuesToRe
cognise

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία που εξα
κολουθεί να αναγνωρίζει η
οικονομική οντότητα

Το ποσό των μεταβιβασθέντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων τα οποία εξακολουθεί να αναγνωρίζει πλή
ρως η οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D ε

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRe
cogniseToExtentOfContinuingIn
volvement

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία που εξα
κολουθεί να αναγνωρίζει η
οντότητα κατά την έκταση της
συνεχιζόμενης συμμετοχής της

Το ποσό των μεταβιβασθέντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων τα οποία εξακολουθεί να αναγνωρίζει η
οικονομική οντότητα κατά την έκταση της συνεχιζόμενης συμ
μετοχής της. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D στ

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRe
strictionsApply

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία για τα
οποία ισχύουν σημαντικοί
περιορισμοί

Το ποσό, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, των
περιουσιακών στοιχείων του ομίλου για τα οποία ισχύουν
σημαντικοί περιορισμοί (για παράδειγμα, νομοθετικοί, συμβα
τικοί και κανονιστικοί περιορισμοί) όσον αφορά την ικανότητα
της οικονομικής οντότητας να έχει πρόσβαση ή να χρησιμο
ποιεί τα περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 13 γ

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredE
ntitiesAtTimeOfTransfer

X duration,
credit

Περιουσιακά στοιχεία που μετα
βιβάζονται σε δομημένες οντό
τητες, κατά τον χρόνο μεταβί
βασης

Το ποσό, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, όλων των περιου γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 27 γ
σιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σε δομημένες οικονομι
κές οντότητες. [Παραπομπή: Μη ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContrac
tsAndReinsuranceContractsIs
sued

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία βάσει
εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και
αντασφαλιστηρίων συμβολαίων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων βάσει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παρα
πομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 55 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 4 IG20 β - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία βάσει
εκχωρηθείσας αντασφάλισης

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων βάσει αντασφαλιστικών
συμβολαίων στα οποία η οικονομική οντότητα είναι ο ασφα
λιζόμενος.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 55 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 4 IG20 γ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία με σημα
ντικό κίνδυνο σημαντικών προ
σαρμογών εντός του επόμενου
οικονομικού έτους

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε
παραδοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέ
σουν σημαντική προσαρμογή των ποσών των εν λόγω περιου
σιακών στοιχείων εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125 β

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecognise

X instant,
credit

Συνδεδεμένες υποχρεώσεις που
εξακολουθεί να αναγνωρίζει η
οικονομική οντότητα

Το ποσό των υποχρεώσεων που συνδέονται με μεταβιβα
σθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
εξακολουθεί να αναγνωρίζει πλήρως η οικονομική οντότητα.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D ε

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecogniseToExte
ntOfContinuingInvolvement

X instant,
credit

Συνδεδεμένες υποχρεώσεις που
εξακολουθεί να αναγνωρίζει η
οικονομική οντότητα κατά την
έκταση της συνεχιζόμενης συμ
μετοχής της

Το ποσό των υποχρεώσεων που συνδέονται με μεταβιβα
σθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
εξακολουθεί να αναγνωρίζει η οικονομική οντότητα κατά
την έκταση της συνεχιζόμενης συμμετοχής της. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D στ

ifrs-full

AssociatesMember

member

Συγγενείς επιχειρήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις οικονομικές οντότητες επί
των οποίων ο επενδυτής ασκεί σημαντική επιρροή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19 δ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 δ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ α
- Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι α - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AtCostMember

member

Στο κόστος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση βάσει του
κόστους. Κόστος είναι τα μετρητά ή τα ταμειακά ισοδύναμα
που καταβάλλονται ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος
που παραχωρείται για την απόκτηση του περιουσιακού στοι
χείου κατά τον χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του ή,
όταν αρμόζει, το ποσό που αποδίδεται σε εκείνο το περιου
σιακό στοιχείο κατά την αρχική του αναγνώριση, σύμφωνα με
τις συγκεκριμένες απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 80 Α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueModel
Member

member

Στο κόστος ή σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 16 εντός υποδείγματος
εύλογης αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση βάσει του
κόστους ή του ΔΠΧΑ 16, όταν η μέθοδος της εύλογης
αξίας χρησιμοποιείται γενικά από την οντότητα για την επιμέ
τρηση μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή:
Στο κόστος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Στην εύλογη αξία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση βάσει της γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32 Α,
εύλογης αξίας. Εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λάμβανε γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνω
μια οντότητα για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 a
που θα κατέβαλε μια οντότητα για τη μεταβίβαση μιας υπο
χρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων
στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration,
credit

Αμοιβή ελεγκτών

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες
στους ελεγκτές της οντότητας.

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

Αμοιβή ελεγκτών [abstract]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AuditorsRemunerationForAudi
tServices

X duration,
credit

Αμοιβή ελεγκτών για υπηρεσίες
ελέγχου

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες
στους ελεγκτές της οντότητας για υπηρεσίες ελέγχου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOther
Services

X duration,
credit

Αμοιβή ελεγκτών για άλλες
υπηρεσίες

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες
στους ελεγκτές της οντότητας για υπηρεσίες που η οικονομική
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTax
Services

X duration,
credit

Αμοιβή ελεγκτών για φορολογι
κές υπηρεσίες

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες
στους ελεγκτές της οντότητας για φορολογικές υπηρεσίες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmen
tsButNotContractedFor

X instant,
credit

Κεφαλαιακές δεσμεύσεις που
έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν
συναφθεί

Το ποσό των κεφαλαιακών δεσμεύσεων που έχουν εγκριθεί
από την οικονομική οντότητα, αλλά για τις οποίες η οντότητα
δεν έχει συνάψει σύμβαση. [Παραπομπή: Κεφαλαιακές
δεσμεύσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAsse
tsAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

Το έξοδο (έσοδο) φόρου, διαιρούμενο με το λογιστικό κέρδος.
[Παραπομπή: Λογιστικό κέρδος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση [abstract]

X instant,
credit

Μέσος πραγματικός φορολογι
κός συντελεστής
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

AverageForeignExchangeRate

X.XX dura
tion

Μέση συναλλαγματική ισοτιμία

Η μέση συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται από την
οικονομική οντότητα. Συναλλαγματική ισοτιμία είναι η σχέση
ανταλλαγής δύο νομισμάτων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX dura
tion

Μέσος αριθμός εργαζομένων

Ο μέσος αριθμός μελών του προσωπικού το οποίο απασχολεί
η οντότητα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru
ment

X.XX
instant

Μέση τιμή μέσου αντιστάθμισης

Η μέση τιμή ενός μέσου αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Μέσα
αντιστάθμισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23B β

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstru
ment

X.XX
instant

Μέσο επιτόκιο μέσου αντιστάθ
μισης

Το μέσο επιτόκιο ενός μέσου αντιστάθμισης. [Παραπομπή:
Μέσα αντιστάθμισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23B β

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccoun
tsFromCustomers

X instant,
credit

Υπόλοιπα σε τρέχοντες λογα
ριασμούς από πελάτες

Το ποσό των υπολοίπων σε τρέχοντες λογαριασμούς πελατών
που κατέχονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BalancesOnDemandDeposi
tsFromCustomers

X instant,
credit

Υπόλοιπα σε καταθέσεις όψεως
από πελάτες

Το ποσό των υπολοίπων σε καταθέσεις όψεως πελατών που
κατέχονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Υπόλοιπα σε άλλες καταθέσεις
από πελάτες

Το ποσό των υπολοίπων σε καταθετικούς λογαριασμούς πελα
τών που κατέχονται από την οικονομική οντότητα, που η
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BalancesOnTermDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Υπόλοιπα σε προθεσμιακές
καταθέσεις από πελάτες

Το ποσό των υπολοίπων σε προθεσμιακές καταθέσεις πελατών
που κατέχονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Υπόλοιπα σε τράπεζες

Το ποσό των υπολοίπων ταμειακών διαθεσίμων σε τράπεζες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία με απο
δοχή τράπεζας

Το ποσό των αποδοχών τράπεζας που αναγνωρίζονται ως περι
ουσιακά στοιχεία.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Υποχρεώσεις με αποδοχή τρά
πεζας

Το ποσό των αποδοχών τράπεζας που αναγνωρίζονται ως υπο
χρεώσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
credit

Τραπεζικά έξοδα και παρόμοιες
επιβαρύνσεις

Το ποσό των τραπεζικών εξόδων και παρόμοιων επιβαρύν
σεων αναγνωρίζεται από την οντότητα ως έξοδο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksO
therThanMandatoryReserveDe
posits

X instant,
debit

Τραπεζικά υπόλοιπα σε κεντρι
κές τράπεζες εκτός από υποχρε
ωτικές καταθέσεις

Το ποσό των τραπεζικών υπολοίπων σε κεντρικές τράπεζες
εκτός από τις υποχρεωτικές καταθέσεις. [Παραπομπή: Υποχρε
ωτικές καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Τραπεζικός δανεισμός, απροεξό
φλητες ταμειακές ροές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε
σχέση με τραπεζικό δανεισμό. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές
πράξεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Κατεχόμενα τραπεζικά χρεω
στικά μέσα

Το ποσό των χρεωστικών μέσων που κατέχει η οντότητα, τα
οποία εκδόθηκαν από τράπεζα. [Παραπομπή: Κατεχόμενα χρε
ωστικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 89

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BankingArrangementsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Άλλοι τραπεζικοί διακανονισμοί,
που κατατάσσονται ως ταμειακά
ισοδύναμα

Κατάταξη των ταμειακών ισοδυνάμων που αντιπροσωπεύει
τραπεζικούς διακανονισμούς, που η οικονομική οντότητα δεν
γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Πα
ραπομπή: Ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCa
shEquivalents

X instant,
credit

Τραπεζικές υπεραναλήψεις

Το ποσό που έχει αναληφθεί από έναν λογαριασμό καθ’ υπέρ
βαση των υφιστάμενων ταμειακών υπολοίπων. Θεωρείται βρα
χυπρόθεσμη πιστωτική επέκταση από την τράπεζα. [Παραπομ
πή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShare

X.XX dura
tion

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
(ζημία) ανά μετοχή

Το ποσό των κερδών ανά μετοχή όταν οι βασικές και απομει
ωμένες επιμετρήσεις είναι ίσες. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη
(ζημία) ανά μετοχή· Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareFromContinuingOpera
tions

X.XX dura
tion

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
(ζημία) ανά μετοχή από συνεχι
ζόμενες εκμεταλλεύσεις

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνε
χιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Βασικά και απομει
ωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareFromContinuingOpera
tionsIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX dura
tion

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
(ζημία) ανά μετοχή από συνεχι
ζόμενες εκμεταλλεύσεις, συμπε
ριλαμβανομένης της καθαρής
κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων και της καθα
ρής κίνησης στο πλαίσιο του
σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνε
χιζόμενες εκμεταλλεύσεις, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή
κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο
του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά
και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση
στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή
κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου·
Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareFromDiscontinuedOpe
rations

X.XX dura
tion

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
(ζημία) ανά μετοχή από διακο
πείσες δραστηριότητες

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από δια
κοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Βασικά και απομει
ωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareFromDiscontinuedOpe
rationsIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX dura
tion

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
(ζημία) ανά μετοχή από διακο
πείσες δραστηριότητες, συμπερι
λαμβανομένης της καθαρής
κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων και της καθα
ρής κίνησης στο πλαίσιο του
σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από δια
κοπείσες δραστηριότητες, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή
κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο
του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά
και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση
στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή
κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου· Δια
κοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareIncludingNetMoveme
ntInRegulatoryDeferralAccount
BalancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

X.XX dura
tion

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
(ζημία) ανά μετοχή, συμπερι
λαμβανομένης της καθαρής
κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων και της καθα
ρής κίνησης στο πλαίσιο του
σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή, που
συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβα
τικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και την
καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου
φόρου. [Παραπομπή: Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία)
ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού
αναβαλλόμενου φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerSh
areAbstract

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
ανά μετοχή [abstract]

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 91

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BasicEarningsLossPerShare

X.XX dura
tion

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή

Το ποσό του κέρδους (ζημίας) που αναλογεί στους κατόχους
κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας (ο αριθ
μητής) διά του μέσου σταθμισμένου αριθμού των κοινών μετο
χών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου (ο παρο
νομαστής).

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX dura
tion

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή από συνεχιζόμενες εκμε
ταλλεύσεις

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλ
λεύσεις. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή·
Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperationsInclu
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNe
tMovementInRelatedDeferredTax

X.XX dura
tion

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή από συνεχιζόμενες εκμε
ταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομέ
νης της καθαρής κίνησης στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων και της καθαρής κίνησης
στο πλαίσιο του σχετικού ανα
βαλλόμενου φόρου

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλ
λεύσεις, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτή
των και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλ
λόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα
αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού
αναβαλλόμενου φόρου· Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX dura
tion

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή από διακοπείσες δρα
στηριότητες

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Δια
κοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 68
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperationsIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX dura
tion

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή από διακοπείσες δρα
στηριότητες, συμπεριλαμβανομέ
νης της καθαρής κίνησης στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων και της καθαρής κίνησης
στο πλαίσιο του σχετικού ανα
βαλλόμενου φόρου

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριό
τητες, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτή
των και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλ
λόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα
αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού
αναβαλλόμενου φόρου· Διακοπείσες δραστηριότητες [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX dura
tion

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή, συμπεριλαμβανομένης
της καθαρής κίνησης στα υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
και της καθαρής κίνησης στο
πλαίσιο του σχετικού αναβαλλό
μενου φόρου

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή, που συμπεριλαμβάνουν την
καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαί
σιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Κέρδη
(ζημίες), συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτή
των που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση
στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFro
mExternalCustomersToIndivi
dualCountries

Η περιγραφή της βάσης καταλογισμού των εσόδων από εξω
τερικούς πελάτες σε συγκεκριμένες χώρες. [Παραπομπή: Έσο
δα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33 a

Βασικά κέρδη ανά μετοχή [ab
stract]

text

Περιγραφή της βάσης καταλογι
σμού εσόδων από εξωτερικούς
πελάτες σε συγκεκριμένες χώρες
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BearerBiologicalAssetsMember

member

Διαρκή βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα διαρκή βιολογικά στοιχεία.
Διαρκή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που δεν
είναι αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομ
πή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία· Αναλώσιμα βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Καρποφόρα φυτά

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα καρ
ποφόρα φυτά. Καρποφόρο φυτό είναι ένα ζωντανό φυτό που
α) χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την προμήθεια αγροτικής
παραγωγής· β) αναμένεται να αποφέρει παραγωγή για περισ
σότερες από μία περιόδους· και γ) έχει αμυδρή πιθανότητα να
πωληθεί ως αγροτική παραγωγή, πλην περιστασιακής πώλησης
άχρηστων υλικών. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 θ

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Καρποφόρα φυτά [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύει τα καρποφόρα φυτά. Καρποφόρο
φυτό είναι ένα ζωντανό φυτό που α) χρησιμοποιείται στην
παραγωγή ή την προμήθεια αγροτικής παραγωγής· β) αναμέ
νεται να αποφέρει παραγωγή για περισσότερες από μία περιό
δους· και γ) έχει αμυδρή πιθανότητα να πωληθεί ως αγροτική
παραγωγή, πλην περιστασιακής πώλησης άχρηστων υλικών.
[Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 θ

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
credit

Καταβληθείσες ή καταβλητέες
παροχές

Το ποσό των παροχών που καταβλήθηκαν ή είναι καταβλητέες
για προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β v
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BestEstimateAtAcquisitionDate
OfContractualCashFlowsNotEx
pectedToBeCollectedForAcquire
dReceivables

X instant,
debit

Βέλτιστη εκτίμηση κατά την
ημερομηνία απόκτησης συμβατι
κών ταμειακών ροών που δεν
αναμένεται να εισπραχθούν για
αποκτηθείσες απαιτήσεις

Η βέλτιστη εκτίμηση κατά την ημερομηνία απόκτησης των
συμβατικών ταμειακών ροών που δεν αναμένεται να εισπραχ
θούν για απαιτήσεις που αποκτήθηκαν σε συνενώσεις επιχει
ρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό για ζωντανά ζώα ή φυτά που αναγνωρίζονται ως
περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 στ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία,
ηλικία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα βιολογικά στοιχεία,
όταν διαχωρίζονται κατά ηλικία. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
κατά ηλικία», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομ
πή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
κατά ηλικία [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
κατά ομάδα [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
κατά είδος [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία,
ομάδα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα βιολογικά στοιχεία,
όταν διαχωρίζονται κατά ομάδα. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
κατά ομάδα», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομ
πή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ζωντανά ζώα ή φυτά. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecu
rityForLiabilities

X instant,
debit

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
που ενεχυριάζονται προς εξα
σφάλιση υποχρεώσεων

Το ποσό των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που ενεχυ
ριάζονται προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Βιο
λογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 49 α

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία,
είδος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα βιολογικά στοιχεία,
όταν διαχωρίζονται κατά είδος. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
κατά είδος», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομ
πή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRe
stricted

X instant,
debit

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
των οποίων το δικαίωμα κυριό
τητας περιορίζεται

Το ποσό των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των οποίων
το δικαίωμα κυριότητας περιορίζεται. [Παραπομπή: Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 49 α

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Εκδοθέντα ομόλογα

Το ποσό των ομολόγων που έχουν εκδοθεί από την οικονο
μική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
credit

Ετικέτα

Εκδοθέντα ομόλογα, απροεξό
φλητες ταμειακές ροές

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε
σχέση με εκδοθέντα ομόλογα. [Παραπομπή: Εκδοθέντα ομό
λογα]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCash
Flows

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Κεφαλαιοποιημένο κόστος
δανεισμού

Το ποσό των δαπανών για τόκους και άλλων δαπανών που
πραγματοποιεί μια οικονομική οντότητα σε σχέση με τον
δανεισμό κεφαλαίων, που αποδίδονται άμεσα στην αγορά,
κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πλη
ροί τις προϋποθέσεις και που αποτελεί τμήμα του κόστους του
στοιχείου αυτού.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 23 26 α

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Κόστος δανεισμού, πραγματο
ποιηθείσες δαπάνες

Το ποσό των τόκων και άλλων δαπανών που πραγματοποιεί
μια οικονομική οντότητα σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαί
ων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedA
sExpense

X duration,
credit

Κόστος δανεισμού που αναγνω
ρίζεται ως έξοδα

Το ποσό των τόκων και άλλων δαπανών που πραγματοποιεί
μια οικονομική οντότητα σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαί
ων, που αναγνωρίζονται ως έξοδα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

Δανειοληπτικές πράξεις

X instant,
credit

Δανειοληπτικές πράξεις

Το ποσό των οφειλόμενων κεφαλαίων που έχει δεσμευθεί να
εξοφλήσει η οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

Κόστος δανεισμού [abstract]
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Δανειοληπτικές πράξεις [ab
stract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BorrowingsAdjustmentToIntere
stRateBasis

X.XX
instant

Δανειοληπτικές πράξεις, προ
σαρμογή στη βάση επιτοκίου

Η προσαρμογή στη βάση (επιτόκιο αναφοράς) που χρησιμο
ποιείται για τον υπολογισμό του επιτοκίου των δανειοληπτι
κών πράξεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Δανειοληπτικές πράξεις κατά
ονομασία [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Δανειοληπτικές πράξεις κατά
ονομασία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις δανειοληπτικές πρά
ξεις, όταν διαχωρίζονται κατά ονομασία. Αντιπροσωπεύει επί
σης την τυπική τιμή για τον άξονα «Δανειοληπτικές πράξεις
κατά ονομασία», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παρα
πομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX
instant

Δανειοληπτικές πράξεις, επιτό
κιο

Το επιτόκιο των δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή:
Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Δανειοληπτικές πράξεις, βάση
επιτοκίου

Η βάση (επιτόκιο αναφοράς) που χρησιμοποιείται για τον υπο
λογισμό του επιτοκίου των δανειοληπτικών πράξεων. [Παρα
πομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Δανειοληπτικές πράξεις, ληκτό
τητα

Η ληκτότητα των δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή:
Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

Δανειοληπτικές πράξεις, κατά
είδος [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BorrowingsOriginalCurrency

text

Δανειοληπτικές πράξεις, αρχικό
νόμισμα

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται οι δανειοληπτικές πράξεις.
[Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
credit

Δανειοληπτικές πράξεις που
αναγνωρίζονται από την ημερο
μηνία απόκτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
για δανειοληπτικές πράξεις που αναλήφθηκαν σε μια συνέ
νωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις·
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Κατώτατο όριο εύρους/φάσμα
τος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το κατώτατο όριο εύρους/
φάσματος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B6, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Εμπορικά σήματα

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσω
πεύουν δικαιώματα σε ομάδα συμπληρωματικών περιουσιακών
στοιχείων, όπως ένα εμπορικό σήμα (ή σήμα υπηρεσιών) και
τη σχετιζόμενη εμπορική επωνυμία, τους τύπους, τις συνταγές
και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. [Παραπομπή: Άυλα περι
ουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 α

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Εμπορικά σήματα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα σε ομάδα
συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ένα εμπο
ρικό σήμα (ή σήμα υπηρεσιών) και τη σχετιζόμενη εμπορική
επωνυμία, τους τύπους, τις συνταγές και την τεχνική εμπειρο
γνωμοσύνη. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BroadcastingRightsMember

member

Δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
credit

Έξοδα για αμοιβές μεσιτείας

Το ποσό των εξόδων που αναγνωρίζονται για αμοιβές μεσιτεί
ας, που χρεώνονται στην οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration,
credit

Έσοδα από αμοιβές μεσιτείας

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζονται για αμοιβές μεσιτεί
ας, που χρεώνονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

Κτήρια

X instant,
debit

Κτήρια

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύουν απο
σβέσιμα κτήρια και παρόμοιες δομές για χρήση στις λειτουρ
γικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Κτήρια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύουν αποσβέσιμα κτήρια και παρό
μοιες δομές για χρήση στις λειτουργικές δραστηριότητες. [Πα
ραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Συνενώσεις επιχειρήσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

BusinessCombinationsMember

member

Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συναλλαγές ή άλλα γεγονότα
με τα οποία ένας αποκτών αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας ή
περισσοτέρων επιχειρήσεων. Συναλλαγές οι οποίες ενίοτε ανα
φέρονται ως «πραγματικές συγχωνεύσεις» ή «συγχωνεύσεις
ίσων» είναι επίσης συνενώσεις επιχειρήσεων, όπως χρησιμο
ποιείται ο όρος στο ΔΠΧΑ 3.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Ακύρωση ιδίων μετοχών

Το ποσό των εξαγορασμένων ιδίων μετοχών που ακυρώθηκαν
κατά την περίοδο. [Παραπομπή: Ίδιες μετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Κεφαλαιακές δεσμεύσεις

Το ποσό των μελλοντικών κεφαλαιουχικών δαπανών που έχει
δεσμευθεί να πραγματοποιήσει η οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

ifrs-full

CapitalisationRateMeasureme
ntInputMember

member

Επιτόκιο κεφαλαιοποίησης, εισ
ροή επιμέτρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επιτόκιο κεφαλαιοποίησης που
χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowing
CostsEligibleForCapitalisation

X.XX dura
tion

Επιτόκιο κεφαλαιοποίησης του
κόστους δανεισμού που μπορεί
να κεφαλαιοποιηθεί

Ο σταθμισμένος μέσος όρος των δαπανών για τόκους και
άλλων δαπανών που πραγματοποιεί μια οικονομική οντότητα
σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαίων, σε σχέση με τα υφι
στάμενα υπόλοιπα των δανείων της οικονομικής οντότητας
κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των δανείων
που αφορούν ειδικά την απόκτηση ενός περιουσιακού στοι
χείου που πληροί τις προϋποθέσεις. [Παραπομπή: Σταθμισμέ
νος μέσος [member]· Δανειοληπτικές πράξεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 23 26 β

Κεφαλαιακές δεσμεύσεις [ab
stract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CapitalisedDevelopmentExpendi
tureMember

member

Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες
ανάπτυξης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που προκύπτουν από δαπάνες ανάπτυξης
που κεφαλαιοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της εμπορικής
παραγωγής ή χρήσης. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναγνω
ρίζεται μόνον όταν η οικονομική οντότητα μπορεί να αποδεί
ξει όλα τα ακόλουθα: α) την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρω
σης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι
διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση· β) την πρόθεσή της να ολο
κληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να το χρησιμοποι
ήσει ή να το πωλήσει· γ) την ικανότητα της να χρησιμοποιήσει
ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο· δ) πώς το άυλο
περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά
οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η οικονομική οντότητα
μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη μιας αγοράς για το προϊόν
του άυλου περιουσιακού στοιχείου ή για το ίδιο το άυλο περι
ουσιακό στοιχείο ή, αν πρόκειται να χρησιμοποιείται εσωτερι
κώς, τη χρησιμότητα του άυλου περιουσιακού στοιχείου· ε) τη
διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και
άλλων πόρων για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρη
σιμοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο· και
στ) την ικανότητα της να επιμετρά αξιόπιστα τις αποδοτέες
δαπάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο, κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξής του.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Αποθεματικό εξόφλησης μετο
χών

Συνιστώσα των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το απο
θεματικό για την εξόφληση των ιδίων μετοχών της οικονομι
κής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMem
ber

member

Αποθεματικό εξόφλησης μετο
χών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα των ιδίων
κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το αποθεματικό για την εξό
φληση των ιδίων μετοχών της οικονομικής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CapitalRequirementsAxis

axis

Κεφαλαιακές απαιτήσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Κεφαλαιακές απαιτήσεις [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
στις οποίες υπόκειται η οικονομική οντότητα. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κεφαλαιακές απαιτή
σεις», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Αποθεματικό κεφάλαιο

Μια συνιστώσα των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα
κεφαλαιακά αποθεματικά.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Αποθεματικό κεφάλαιο [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα των ιδίων
κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα κεφαλαιακά αποθεματικά.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulated
DepreciationAmortisationAndIm
pairmentAndGrossCarryingAmo
untAxis

axis

Λογιστική αξία, σωρευμένες
αποσβέσεις και απομείωση και
ακαθάριστη λογιστική αξία
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 δ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 40 79 γ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 41 54 στ, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 δ 35I, κοινή
πρακτική: ΔΛΠ 7 IG29 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, κοινή πρα
κτική: ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CarryingAmountMember

member

Λογιστική αξία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το ποσό με το οποίο ένα περι
ουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον ισολογισμό (μετά την
αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευμένων αποσβέσεων και σωρευ
μένων ζημιών απομείωσης). Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Λογιστική αξία, σωρευμένες απο
σβέσεις και απομείωση και ακαθάριστη λογιστική αξία», εάν
δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέ
σεων· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 IG29 α - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

ifrs-full

Ταμειακά διαθέσιμα

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα

Το ποσό των μετρητών στο ταμείο και των καταθέσεων όψε
ως. [Παραπομπή: Μετρητά στο ταμείο]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFrom
RelatedParties

X duration,
credit

Ταμειακές προκαταβολές και
δάνεια από συνδεδεμένα μέρη

Οι ταμειακές εισροές από προκαταβολές και δάνεια από συν
δεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]·
Ληφθείσες προκαταβολές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMade
ToOtherPartiesClassifiedAsInve
stingActivities

X duration,
credit

Ταμειακές προκαταβολές και
δάνεια που δίδονται σε τρίτους,
που κατατάσσονται ως επενδυ
τικές δραστηριότητες

Το ποσό των ταμειακών προκαταβολών και δανείων που δίδο
νται σε τρίτους (εκτός από προκαταβολές και δάνεια που δίδο
νται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), που κατατάσσονται
ως επενδυτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 ε

Ταμειακά διαθέσιμα [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CashAdvancesAndLoansMade
ToRelatedParties

X duration,
credit

Ταμειακές προκαταβολές και
δάνεια που δίδονται σε συνδε
δεμένα μέρη

Οι ταμειακές εκροές για δάνεια και προκαταβολές που δίδο
νται σε συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCe
ntralBanks

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα και υπό
λοιπα διαθεσίμων σε κεντρικές
τράπεζες

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των υπολοίπων δια
θεσίμων σε κεντρικές τράπεζες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα

Το ποσό των μετρητών στο ταμείο και των καταθέσεων όψε γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 θ, γνω
ως, μαζί με βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, στοποίηση: ΔΛΠ 7 45, γνωστο
που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμει ποίηση: ΔΠΧΑ 12 B13 α
ακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο
μεταβολής της αξίας τους. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα·
Ταμειακά ισοδύναμα]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAb
stract

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmo
untContributedToFairValueOf
PlanAssets

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα [abstract]

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα, ποσό που
συνεισφέρεται στην εύλογη αξία
περιουσιακών στοιχείων προ
γράμματος

Το ποσό το οποίο συνεισφέρουν τα ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα στην εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. [Παραπομ
πή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα· Περιου
σιακά στοιχεία προγράμματος, στην εύλογη αξία· Προγράμ
ματα καθορισμένων παροχών [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CashAndCashEquivalentsClassi
fiedAsPartOfDisposalGroupH
eldForSale

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα που κατατάσσο
νται ως μέρος ομάδας διάθεσης
κατεχόμενης προς πώληση

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισο
δυνάμων που κατατάσσονται ως μέρος μιας ομάδας διάθεσης
κατεχόμενης προς πώληση. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα
και ταμειακά ισοδύναμα· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται
ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeld
ByEntityUnavailableForUseBy
Group

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα κατεχόμενα από
οντότητα, μη διαθέσιμα για
χρήση από όμιλο

Το ποσό των σημαντικών υπολοίπων ταμειακών διαθεσίμων
και ταμειακών ισοδυνάμων, που κατέχονται από την οικονο
μική οντότητα και δεν είναι διαθέσιμα για χρήση από τον
όμιλο. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύ
ναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffe
rentFromStatementOfFinancial
Position

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα εάν διαφέρουν
από τον ισολογισμό

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισο
δυνάμων στην κατάσταση των ταμειακών ροών, όταν διαφέρει
από το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών
ισοδυνάμων στον ισολογισμό. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέ
σιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffe
rentFromStatementOfFinancial
PositionAbstract

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSub
sidiaryOrBusinessesAcquiredOr
Disposed2013

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισο
δυνάμων των θυγατρικών ή των άλλων επιχειρηματικών μονά
δων επί των οποίων αποκτάται ή χάνεται ο έλεγχος. [Παρα
πομπή: Θυγατρικές [member]· Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 40 γ

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα εάν διαφέρουν
από τον ισολογισμό [abstract]

X duration,
credit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα σε θυγατρικές ή
επιχειρηματικές μονάδες που
αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

CashAndCashEquivalentsReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμει
ακά ισοδύναμα που αναγνωρί
ζονται από την ημερομηνία
απόκτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
για ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που αποκτή
θηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ταμειακά
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα· Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectTo
EnforceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgreementNo
tSetOffAgainstFinancialLiabili
ties

X instant,
debit

Ενεχυριασμένες εξασφαλίσεις σε
μετρητά που υπόκεινται σε
εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο
συμψηφισμού ή παρόμοια συμ
φωνία μη συμψηφιζόμενες με
χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις

Το ποσό ενεχυριασμένων εξασφαλίσεων σε μετρητά που υπό παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40Δ,
κειται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρό παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ ii
μοια συμφωνία και το οποίο δεν συμψηφίζεται με χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις]

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubject
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant,
credit

Λαμβανόμενες εξασφαλίσεις σε
μετρητά που υπόκεινται σε
εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο
συμψηφισμού ή παρόμοια συμ
φωνία μη συμψηφιζόμενες με
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό λαμβανόμενων εξασφαλίσεων σε μετρητά που υπό
κειται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρό
μοια συμφωνία και το οποίο δεν συμψηφίζεται με χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40Δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant,
debit

Ταμειακά ισοδύναμα

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων, υψηλής ρευστότητας επενδύ
σεων, που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά
ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίν
δυνο μεταβολής της αξίας τους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

Ταμειακά ισοδύναμα [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

CashFlowHedgesAbstract

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAnd
DiscontinuedOperationsAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromLosingContro
lOfSubsidiariesOrOtherBusines
sesClassifiedAsInvestingActivi
ties

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
[abstract]

member

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις αντισταθμίσεις της έκθεσης
στη μεταβλητότητα των ταμειακών ροών που α) αποδίδονται
σε συγκεκριμένο κίνδυνο που σχετίζεται με αναγνωρισμένο
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (όπως το σύνολο ή
μέρος κάποιων μελλοντικών καταβολών τόκων χρέους κυμαι
νόμενου επιτοκίου) ή μια πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλ
λαγή· και β) θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
[Παραπομπή: Αντισταθμίσεις [member]]

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:

ΔΛΠ 39 86 β,
ΔΠΧΑ 7 24Α,
ΔΠΧΑ 7 24B,
ΔΠΧΑ 7 24C

Το σύνολο των ταμειακών ροών που προκύπτουν από την
απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρηματικών μονά
δων, που κατατάσσεται στις επενδυτικές δραστηριότητες. [Πα
ραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 39

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμε
νες εκμεταλλεύσεις και διακο
πείσες δραστηριότητες [abstract]

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από απώλεια
ελέγχου θυγατρικών ή άλλων
επιχειρηματικών μονάδων, που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) μείωση (αύξη
ση) ταμειακών διαθεσίμων και
ισοδυνάμων τους με περιορισμό
χρήσης

Οι ταμειακές εισροές (εκροές) που οφείλονται σε μείωση (αύ
ξηση) των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τους με
περιορισμό χρήσης. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ισο
δύναμά τους με περιορισμό χρήσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInShorttermDeposi
tsAndInvestments

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) μείωση (αύξη
ση) βραχυπρόθεσμων καταθέ
σεων και επενδύσεων

Οι ταμειακές εισροές (εκροές) που οφείλονται σε μείωση (αύ
ξηση) των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων και επενδύσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
ResourcesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) έρευνα και
αξιολόγηση ορυκτών πόρων, που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) αναζήτηση
ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταλ
λεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανανεώ
σιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει το
νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη περιοχή,
καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας και
της οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού
πόρου, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
ResourcesClassifiedAsOperatin
gActivities

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) έρευνα και
αξιολόγηση ορυκτών πόρων, που
κατατάσσονται ως λειτουργικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) αναζήτηση
ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταλ
λεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανανεώ
σιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει το
νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη περιοχή,
καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας και
της οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού
πόρου, που κατατάσσονται ως λειτουργικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivities

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδο
τικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι οι δραστηριότητες που
καταλήγουν σε μεταβολές στο μέγεθος και στη συγκρότηση
του μετοχικού κεφαλαίου και του δανεισμού της οικονομικής
οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 10, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 7 50 δ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) χρηματοδοτικές
δραστηριότητες, συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδο
τικές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με συνε
χιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Συνεχιζόμενες εκμε
ταλλεύσεις [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) χρηματοδοτικές
δραστηριότητες, διακοπείσες
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδο
τικές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με δια
κοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστη
ριότητες [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrease
DecreaseInCurrentBorrowings

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) αύξηση (μεί
ωση) τρεχουσών δανειοληπτικών
πράξεων

Οι ταμειακές εισροές (εκροές) που οφείλονται σε αύξηση (μεί
ωση) των τρεχουσών δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή:
Τρέχουσες δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrease
sInOperatingCapacity

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) αυξήσεις λει
τουργικής δυναμικότητας

Το συνολικό ποσό των ταμειακών ροών που αντιπροσωπεύουν
αυξήσεις στη λειτουργική δυναμικότητα της οντότητας για την
εκτέλεση λειτουργικών δραστηριοτήτων (για παράδειγμα,
μετρούμενη σε μονάδες παραγωγής ανά ημέρα).

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 50 γ

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) χρηματοδοτικές
δραστηριότητες [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuran
ceContracts

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) ασφαλιστήρια
συμβόλαια

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) ασφαλιστή
ρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivities

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές
δραστηριότητες, οι οποίες είναι η απόκτηση και η διάθεση
μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύ
σεων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 10, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 7 50 δ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) επενδυτικές
δραστηριότητες, συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές
δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με συνεχιζό
μενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Συνεχιζόμενες εκμεταλ
λεύσεις [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται
σε) επενδυτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) επενδυτικές
δραστηριότητες, διακοπείσες
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές
δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με διακοπείσες
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες
[member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε)
επενδυτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintai
ningOperatingCapacity

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) διατήρηση λει
τουργικής δυναμικότητας

Το συνολικό ποσό των ταμειακών ροών που απαιτούνται για
να διατηρείται η τρέχουσα λειτουργική δυναμικότητα της
οντότητας για την εκτέλεση λειτουργικών δραστηριοτήτων
(για παράδειγμα, μετρούμενη σε μονάδες παραγωγής ανά ημέ
ρα).

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 50 γ

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) επενδυτικές
δραστηριότητες [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες, οι οποίες είναι οι κύριες δραστηριότητες
που δημιουργούν έσοδα σε μια οντότητα και άλλες δραστη
ριότητες που δεν είναι επενδυτικής ή χρηματοδοτικής φύσης.
[Παραπομπή: Έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 10, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 7 50 δ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες, συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με συνε
χιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Συνεχιζόμενες εκμε
ταλλεύσεις [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποι
ούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
credit

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες, διακοπείσες
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με διακο
πείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριό
τητες [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται
σε) λειτουργικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tions

X duration

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) δραστηριό
τητες της οντότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Α Κατά
σταση των ταμειακών ροών για
μια οντότητα εκτός από χρηματο
πιστωτικό ίδρυμα, παράδειγμα:
ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWorking
Capital

X duration

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) δραστηριότητες
πριν από μεταβολές στο κεφά
λαιο κίνησης

Οι ταμειακές εισροές (εκροές) από τις δραστηριότητες της
οντότητας πριν από μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Α Κατά
σταση των ταμειακών ροών για
μια οντότητα εκτός από χρηματο
πιστωτικό ίδρυμα, κοινή πρακτι
κή: ΔΛΠ 7 20

Ταμειακές ροές από (που χρησι
μοποιούνται σε) λειτουργικές
δραστηριότητες [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

X duration,
credit

Ταμειακές ροές που χρησιμο
ποιούνται σε δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης

Οι ταμειακές εκροές για τις δραστηριότητες έρευνας και ανά
πτυξης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingCo
ntrolOfSubsidiariesOrOtherBusi
nessesClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
credit

Ταμειακές ροές που χρησιμο
ποιούνται για απόκτηση ελέγχου
θυγατρικών ή άλλων επιχειρη
ματικών μονάδων, που κατα
τάσσονται ως επενδυτικές δρα
στηριότητες

Το σύνολο των ταμειακών ροών που χρησιμοποιούνται για την γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 39
απόκτηση ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρηματικών
μονάδων, που κατατάσσεται στις επενδυτικές δραστηριότητες.
[Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Μετρητά στο ταμείο

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων που κατέχονται από την
οικονομική οντότητα. Δεν περιλαμβάνονται οι καταθέσεις
όψεως.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Ταμειακές εκροές για μισθώσεις

Οι ταμειακές εκροές για μισθώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 ζ

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
credit

Καταβληθέντα μετρητά, υποχρε
ώσεις βάσει εκδοθέντων ασφα
λιστηρίων και αντασφαλιστη
ρίων συμβολαίων

Η μείωση των υποχρεώσεων βάσει εκδοθέντων ασφαλιστη
ρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από
καταβληθέντα μετρητά. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις βάσει
εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαί
ων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContrac
tsForwardContractsOptionCo
ntractsAndSwapContractsClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Καταβολές μετρητών για συμ
βόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
και προθεσμιακές συμβάσεις,
συμβάσεις δικαιωμάτων προαί
ρεσης και συμβάσεις ανταλλα
γών, που κατατάσσονται ως
επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
και προθεσμιακές συμβάσεις, συμβάσεις δικαιωμάτων προαί
ρεσης και συμβάσεις ανταλλαγών, εκτός αν οι συμβάσεις
κατέχονται για συναλλακτικούς σκοπούς ή εμπορική εκμετάλ
λευση ή οι καταβολές μετρητών κατατάσσονται στις χρηματο
δοτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CashReceiptsFromFutureCo
ntractsForwardContractsOption
ContractsAndSwapContrac
tsClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Εισπράξεις από συμβόλαια μελ
λοντικής εκπλήρωσης και προ
θεσμιακές συμβάσεις, συμβάσεις
δικαιωμάτων προαίρεσης και
συμβάσεις ανταλλαγών, που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
και προθεσμιακές συμβάσεις, συμβάσεις δικαιωμάτων προαί
ρεσης και συμβάσεις ανταλλαγών, εκτός αν οι συμβάσεις
κατέχονται για συναλλακτικούς σκοπούς ή εμπορική εκμετάλ
λευση ή οι εισπράξεις κατατάσσονται στις χρηματοδοτικές
δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 η

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToO
therPartiesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Εισπράξεις από εξόφληση προ
καταβολών και δανείων, που
είχαν δοθεί σε τρίτους, που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από την εξόφληση προκαταβολών και
δανείων που είχαν δοθεί σε τρίτους (εκτός από προκαταβολές
και δάνεια ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), που κατατάσ
σονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 στ

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToRe
latedParties

X duration,
credit

Εισπράξεις από εξόφληση προ
καταβολών και δανείων που
είχαν δοθεί σε συνδεδεμένα
μέρη

Οι ταμειακές εισροές από την εξόφληση στην οικονομική
οντότητα δανείων και προκαταβολών που είχαν δοθεί σε συν
δεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvance
sAndLoansFromRelatedParties

X duration,
credit

Εκταμιεύσεις για προκαταβολές
και δάνεια από συνδεδεμένα
μέρη

Οι ταμειακές εκροές για τις εξοφλήσεις προκαταβολών και
δανείων από συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα
μέρη [member]· Ληφθείσες προκαταβολές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Μεταβιβασθέντα μετρητά

Η εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, των
μετρητών που μεταβιβάστηκαν ως αντάλλαγμα σε συνένωση
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCo
ntractsWithCustomersAxis

axis

Κατηγορίες περιουσιακών στοι
χείων που αναγνωρίζονται από
τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με
πελάτες [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

member

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Κατηγορίες περιουσιακών στοι
χείων που αναγνωρίζονται από
τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με
πελάτες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις κατηγορίες περιουσια
κών στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφά
λισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες περιουσια
κών στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφά
λισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες», εάν δεν χρησι
μοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία
που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρω
σης συμβάσεων με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 a

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCo
ntractsWithCustomersMember

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAs
setsAbstract

Κατηγορίες κυκλοφορούντων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancial
LiabilitiesAbstract

Κατηγορίες βραχυπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAb
stract

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων [ab
stract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
περιουσιακών στοιχείων [axis]
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAxis

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialAssetsAbstract

Κατηγορίες μη κυκλοφορούντων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

Κατηγορίες μακροπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Κατηγορίες συνδεδεμένων
μερών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedFor
PreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) του ποσού που
αναγνωρίζεται για αναβαλλό
μενο φορολογικό περιουσιακό
στοιχείο προ της απόκτησης

Η αύξηση (μείωση) του αναβαλλόμενου φορολογικού περιου
σιακού στοιχείου του αποκτώντα προ της απόκτησης, ως απο
τέλεσμα μιας συνένωσης επιχειρήσεων που αλλάζει την πιθα
νότητα πραγματοποίησης του περιουσιακού στοιχείου από τον
αποκτώντα. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα φορολογικά περιου
σιακά στοιχεία· συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ι

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsAbstract

Μεταβολή στην αξία των περι
θωρίων βάσης συναλλαγματικής
ισοτιμίας [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAb
stract

Μεταβολή στην αξία προθε
σμιακών στοιχείων προθεσμια
κών συμβολαίων [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValue
OfOptionsAbstract

Μεταβολή στην αξία της δια
χρονικής αξίας δικαιωμάτων
προαίρεσης [abstract]

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων [abstract]
axis

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
υποχρεώσεων [axis]
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

ChangesInAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitialReco
gnitionAndAmountDetermine
dUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognisedAbstract

Μεταβολές στην αθροιστική
διαφορά μεταξύ της εύλογης
αξίας κατά την αρχική αναγνώ
ριση και της τιμής συναλλαγής
που δεν έχει ακόμη αναγνωρι
σθεί στα αποτελέσματα [ab
stract]

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

Μεταβολές στον λογαριασμό
πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες
χρηματοπιστωτικών περιουσια
κών στοιχείων [abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

Μεταβολές στα βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία [abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tionAbstract

Μεταβολές στις ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που αναγνωρίζο
νται σε συνένωση επιχειρήσεων
[abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCo
ntractsAbstract

Μεταβολές στο αναβαλλόμενο
κόστος απόκτησης που προκύ
πτει από ασφαλιστήρια συμβό
λαια [abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabili
tyAssetAbstract

Μεταβολές σε αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) [abstract]

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) των βιολογι
κών περιουσιακών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
[Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

ifrs-full

ChangesInEquity

Αύξηση (μείωση) ιδίων κεφα
λαίων

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasureme
ntAssetsAbstract

Μεταβολές στην επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, περιουσιακά
στοιχεία [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasureme
ntEntitysOwnEquityInstrumen
tsAbstract

Μεταβολές στην επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, ίδιοι συμμετοχι
κοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

Μεταβολές στην επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, υποχρεώσεις
[abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDe
rivativeAbstract

Μεταβολές στην εύλογη αξία
πιστωτικού παραγώγου [abstract]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η αύξηση (μείωση) των ιδίων κεφαλαίων. [Παραπομπή: Ίδια
κεφάλαια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ

Η περιγραφή των μεταβολών στην έκθεση σε κινδύνους που
απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 γ

Μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων
[abstract]

text

Περιγραφή των μεταβολών στην
έκθεση σε κινδύνους
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsAttributableToChangesIn
CreditRiskOfFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) της εύλογης
αξίας χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που έχουν
προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, που μπορεί να
αποδοθεί σε μεταβολές του
πιστωτικού κινδύνου των χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικού γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 γ
περιουσιακού στοιχείου (ή ομάδας χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων) που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρού
μενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που μπορεί
να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου αυτού του
περιουσιακού στοιχείου, οι οποίες προσδιορίζονται: α) είτε ως
το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία που δεν μπορεί να
αποδοθεί σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δημι
ουργούν κίνδυνο αγοράς· ή β) χρησιμοποιώντας μια εναλλα
κτική μέθοδο την οποία η οικονομική οντότητα θεωρεί ως
αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της μεταβολής στην εύλογη
αξία που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού
κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή: Πιστωτι
κός κίνδυνος [member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

X duration

Αύξηση (μείωση) της εύλογης
αξίας πιστωτικών παραγώγων ή
παρόμοιων μέσων που είναι
συναφή με χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 δ
ή παρόμοιων μέσων που είναι συναφή με χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρού
μενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομ
πή: Παράγωγα [member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancial
LiabilityAttributableToChange
sInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) της εύλογης
αξίας χρηματοοικονομικής υπο
χρέωσης, που μπορεί να αποδο
θεί σε μεταβολές του πιστωτικού
κινδύνου της υποχρέωσης

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικής γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10Α α,
υποχρέωσης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστω γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10 α τικού κινδύνου αυτής της υποχρέωσης. [Παραπομπή: Πιστω Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
τικός κίνδυνος [member]]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAs
sets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) της εύλογης
αξίας δανείων ή απαιτήσεων,
που μπορεί να αποδοθεί σε
μεταβολές του πιστωτικού κιν
δύνου των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας δανείων ή απαιτήσεων,
που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύ
νου των δανείων και απαιτήσεων, οι οποίες προσδιορίζονται:
α) είτε ως το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία τους που
δεν μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές των συνθηκών της αγο
ράς που δημιούργησαν κίνδυνο αγοράς· ή β) χρησιμοποιώντας
μια εναλλακτική μέθοδο την οποία η οικονομική οντότητα
θεωρεί ως αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της μεταβολής
στην εύλογη αξία που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του
πιστωτικού κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομ
πή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Κίνδυνος αγοράς [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

X duration

Αύξηση (μείωση) της εύλογης
αξίας πιστωτικών παραγώγων ή
παρόμοιων μέσων που είναι
συναφή με δάνεια ή απαιτήσεις

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων
ή παρόμοιων μέσων που είναι συναφή με δάνεια ή απαιτήσεις.
[Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) της υπεραξίας

Η αύξηση (μείωση) της υπεραξίας. [Παραπομπή: Υπεραξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Μεταβολές στην υπεραξία [ab
stract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContrac
tsForReconciliationByCompo
nentsAbstract

Μεταβολές στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια για τη συμφωνία
κατά στοιχεία [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

ChangesInInsuranceContrac
tsForReconciliationByRemai
ningCoverageAndIncurredClaim
sAbstract

Μεταβολές στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια για τη συμφωνία
κατά υπολειπόμενη κάλυψη και
επελθούσες αξιώσεις [abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

Μεταβολές στα άυλα περιου
σιακά στοιχεία και την υπεραξία
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinished
GoodsAndWorkInProgress

X duration,
credit

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration,
credit

ifrs-full

ChangesInInvestmentProper
tyAbstract

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) των άυλων
περιουσιακών στοιχείων πλην
της υπεραξίας

Παραπομπές

Η αύξηση (μείωση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην
της υπεραξίας. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε

Μείωση (αύξηση) στα αποθέ
ματα ετοίμων προϊόντων και
στην παραγωγή σε εξέλιξη

Η μείωση (αύξηση) στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων και
στην παραγωγή σε εξέλιξη. [Παραπομπή: Αποθέματα· Τρέ
χοντα έτοιμα προϊόντα· Τρέχουσα παραγωγή σε εξέλιξη]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 99

Αύξηση (μείωση) των επενδύ
σεων σε ακίνητα

Η αύξηση (μείωση) των επενδύσεων σε ακίνητα. [Παραπομπή:
Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76

Μεταβολές στα άυλα περιου
σιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας [abstract]

Μεταβολές στις επενδύσεις σε
ακίνητα [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArising
FromFinancingActivitiesAbstract

Μεταβολές σε υποχρεώσεις που
απορρέουν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Μεταβολές σε υποχρεώσεις
βάσει εκδοθέντων ασφαλιστη
ρίων και αντασφαλιστηρίων
συμβολαίων [abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssum
ptionsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysis

text

Περιγραφή των μεταβολών στις
μεθόδους και παραδοχές που
χρησιμοποιούνται κατά την
εκπόνηση ανάλυσης ευαισθησίας

Η περιγραφή των μεταβολών στις μεθόδους και τις παραδοχές
που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση ανάλυσης ευαισθη
σίας για τα είδη κινδύνου αγοράς στους οποίους είναι εκτε
θειμένη η οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Κίνδυνος αγο
ράς [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMea
sureRisk

text

Περιγραφή των μεταβολών στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για τη μέτρηση κινδύνων

Η περιγραφή των μεταβολών στις μεθόδους που χρησιμοποι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 γ
ούνται για τη μέτρηση των κινδύνων που απορρέουν από χρη
ματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailable
ForBenefitsAbstract

Μεταβολές των καθαρών περι
ουσιακών στοιχείων διαθέσιμων
για παροχές [abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLia
bilityAssetAbstract

Μεταβολές καθαρής υποχρέω
σης (περιουσιακού στοιχείου)
καθορισμένων παροχών [ab
stract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 40 γ
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ChangesInNominalAmountO
fCreditDerivativeAbstract

Μεταβολές του ονομαστικού
ποσού πιστωτικού παραγώγου
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOu
tstandingAbstract

Μεταβολές του αριθμού μετοχών
σε κυκλοφορία [abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRisk

text

Περιγραφή των μεταβολών σε
στόχους, πολιτικές και διαδικα
σίες διαχείρισης κινδύνων

Η περιγραφή των μεταβολών στους στόχους, τις πολιτικές και
τις διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν
από χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 γ

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) των άλλων
προβλέψεων

Η αύξηση (μείωση) των άλλων προβλέψεων. [Παραπομπή:
Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

Η αύξηση (μείωση) των ενσώματων παγίων. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Μεταβολές σε ενσώματα πάγια
[abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

Μεταβολές σε πιστωτικά υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
[abstract]

Μεταβολές των άλλων προβλέ
ψεων [abstract]

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) των ενσώμα
των παγίων
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

Μεταβολές σε χρεωστικά υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
[abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursementRigh
tsAbstract

Μεταβολές σε δικαιώματα επι
στροφής abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursementRigh
tsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAb
stract

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLaw
sEnactedOrAnnouncedMember

member

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansAxis

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansMember

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) των δικαιω
μάτων επιστροφής, στην εύλογη
αξία

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας δικαιωμάτων επιστρο
φής. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Δικαιώματα
επιστροφής, στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141

Μεταβολές σε φορολογικούς
συντελεστές ή θέσπιση ή ανα
κοίνωση φορολογικών νόμων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μεταβολές στους φορολογι
κούς συντελεστές ή θέσπιση ή ανακοίνωση φορολογικών
νόμων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 η

axis

Χαρακτηριστικά των προγραμ
μάτων καθορισμένων παροχών
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 β

member

Χαρακτηριστικά των προγραμ
μάτων καθορισμένων παροχών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα προγράμματα καθορι
σμένων παροχών, όταν διαχωρίζονται κατά χαρακτηριστικά
των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Χαρακτηριστικά των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών», εάν δεν χρησιμοποι
είται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 β

Μεταβολές σε αντασφαλιστικά
περιουσιακά στοιχεία [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CirculationRevenue

X duration,
credit

Έσοδα από κυκλοφορία

Το ποσό των εσόδων που προκύπτει από την πώληση εφημε
ρίδων και περιοδικών, καθώς και ψηφιακών εφαρμογών και
μορφοτύπων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CircumstancesLeadingToRever
salsOfInventoryWritedown

text

Περιγραφή των συνθηκών ή
γεγονότων που οδηγούν σε
αντιλογισμούς της υποτίμησης
αποθεμάτων

Η περιγραφή των συνθηκών ή των γεγονότων που οδήγησαν
στον αντιλογισμό της υποτίμησης των αποθεμάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. [Παραπομπή: Αποθέματα· Αντι
λογισμός της υποτίμησης των αποθεμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 2 36 ζ

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetO
fReinsuranceRecoveries

X duration,
credit

Καταβληθείσες αξιώσεις και
παροχές, μετά την αφαίρεση
ανακτήσεων από αντασφαλίσεις

Το ποσό των αξιώσεων και των παροχών που έχουν καταβλη
θεί στους ασφαλισμένους, μετά την αφαίρεση των ανακτήσεων
από αντασφαλίσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant,
credit

Αξιώσεις που επήλθαν αλλά δεν
αναφέρθηκαν

Το ποσό υποχρέωσης για ασφαλισμένα συμβάντα που επήλ
θαν, αλλά για τα οποία δεν έχουν ακόμη αναφερθεί αξιώσεις
από τους ασφαλισμένους.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant,
credit

Αξιώσεις που αναφέρθηκαν από
ασφαλισμένους

Το ποσό υποχρέωσης για αξιώσεις που αναφέρθηκαν από τους
ασφαλισμένους λόγω επέλευσης ασφαλισμένων συμβάντων.
[Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

axis

Κατηγορίες αποκτηθεισών απαι
τήσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ClassesOfAcquiredReceivable
sMember

member

Κατηγορίες αποκτηθεισών απαι
τήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις κατηγορίες απαιτήσεων που
αποκτήθηκαν σε συνενώσεις επιχειρήσεων. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες αποκτηθει
σών απαιτήσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Πα
ραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Κατηγορίες περιουσιακών στοι
χείων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Περιουσιακά στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει έναν παρόντα οικονομικό πόρο
που ελέγχεται από την οικονομική οντότητα ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων. Ο οικονομικός πόρος είναι δικαίωμα
που έχει τη δυνατότητα να παραγάγει οικονομικά οφέλη. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγο
ρίες περιουσιακών στοιχείων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

Κατηγορίες καταβολών μετρη
τών από λειτουργικές δραστη
ριότητες [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93

ClassesOfCashReceiptsFromO
peratingActivitiesAbstract

Κατηγορίες εισπράξεων από
λειτουργικές δραστηριότητες
[abstract]

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesA
xis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAl
ternativeAbstract

Κατηγορίες τρεχόντων αποθεμά
των, εναλλακτική [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

Κατηγορίες εξόδων παροχών σε
εργαζόμενους [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityIn
strumentsAxis

axis

Κατηγορίες ιδίων συμμετοχικών
τίτλων της οικονομικής οντότη
τας [axis]

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
περιουσιακών στοιχείων [axis]
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 Γ32 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 6, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsA
xis

axis

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
μέσων [axis]
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 36, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35ΙΑ, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

axis

Κατηγορίες ενδεχόμενων υπο
χρεώσεων [axis]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ClassesOfFinancialInstrumen
tsMember

member

Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεντρωτικές κατηγορίες
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Χρηματοοικο
νομικά μέσα είναι συμβάσεις που δημιουργούν ταυτόχρονα
ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονο
μική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν
συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγο
ρίες χρηματοοικονομικών μέσων», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 36, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35ΙΑ, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesA
xis

axis

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
υποχρεώσεων [axis]
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 6, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAnd
GoodwillAxis

axis

Κατηγορίες άυλων περιουσιακών
στοιχείων και υπεραξίας [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAxis

axis

Κατηγορίες άυλων περιουσιακών
στοιχείων πλην της υπεραξίας
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93

Κατηγορίες τρεχόντων αποθεμά
των [abstract]

axis

Κατηγορίες υποχρεώσεων [axis]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndE
quipmentAxis

axis

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

ifrs-full

Ετικέτα

Κατηγορίες κοινών μετοχών
[axis]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

Κατηγορίες ενσώματων παγίων
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73

axis

Κατηγορίες άλλων προβλέψεων
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

axis

Κατηγορίες υπολοίπων μεταβα
τικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

member

Κατηγορίες υπολοίπων μεταβα
τικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις κατηγορίες (δηλαδή
εξόδων ή εσόδων) υπολοίπων μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες υπολοίπων μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων», εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβα
τικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Κατηγορίες μετοχικού κεφα
λαίου [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α

Κατηγορίες άλλων προβλέψεων
[abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ClassesOfShareCapitalMember

member

Μετοχικό κεφάλαιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το μετοχικό κεφάλαιο της
οικονομικής οντότητας. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική
τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες μετοχικού κεφαλαίου», εάν
δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeld
ForSaleMember

member

Κατάταξη περιουσιακών στοι
χείων ως κατεχόμενων προς
πώληση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατάταξη περιουσιακών
στοιχείων ως κατεχόμενων προς πώληση. [Παραπομπή: Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς
πώληση [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 γ

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX
instant

Συναλλαγματική ισοτιμία κλει
σίματος

Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
κλεισίματος του ισολογισμού. Συναλλαγματική ισοτιμία είναι
η σχέση ανταλλαγής δύο νομισμάτων. Τρέχουσα συναλλαγμα
τική ισοτιμία είναι η συναλλαγματική ισοτιμία άμεσης παρά
δοσης.

ifrs-full

CommencementOfMajorLitiga
tionMember

member

Έναρξη σημαντικής αντιδικίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την έναρξη σημαντικής αντι
δικίας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 ι

ifrs-full

CommentaryByManagementOn
SignificantCashAndCashEquiva
lentBalancesHeldByEntityThatA
reNotAvailableForUseByGroup

text

Σχόλιο της διοίκησης για σημα
ντικά υπόλοιπα ταμειακών δια
θεσίμων και ταμειακών ισοδυ
νάμων, που κατέχονται από
οντότητα και δεν είναι διαθέσιμα
για χρήση από τον όμιλο

Το σχόλιο της διοίκησης για τα σημαντικά υπόλοιπα ταμει
ακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων, που κατέχονται
από την οικονομική οντότητα και δεν είναι διαθέσιμα για
χρήση από τον όμιλο. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Εκδοθέντα εμπορικά χρεόγραφα

Το ποσό των εμπορικών χρεογράφων που έχουν εκδοθεί από
την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentO
rAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant,
credit

Δεσμεύσεις για ανάπτυξη ή
απόκτηση βιολογικών περιου
σιακών στοιχείων

Το ποσό των δεσμεύσεων για την ανάπτυξη ή την απόκτηση
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Βιολο
γικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 49 β
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CommitmentsInRelationToJoint
Ventures

X instant,
credit

Δεσμεύσεις σε σχέση με κοινο
πραξίες

Οι δεσμεύσεις τις οποίες έχει η οικονομική οντότητα σε σχέση
με τις κοινοπραξίες της, όπως ορίζεται στις παραγράφους Β18Β20 του ΔΠΧΑ 12. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 23 α

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRe
latedPartyTransactions

X duration

Δεσμεύσεις αναληφθείσες από
οντότητα, συναλλαγές συνδεδε
μένου μέρους

Το ποσό των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η οικονομική
οντότητα για την πραγματοποίηση ορισμένων ενεργειών σε
περίπτωση επέλευσης ή μη επέλευσης κάποιου γεγονότος
στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων εκτελεστέων συμβάσεων
(αναγνωρισμένων και μη). [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 θ

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfO
fEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Δεσμεύσεις αναληφθείσες για
λογαριασμό οντότητας, συναλ
λαγές συνδεδεμένου μέρους

Το ποσό των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για λογαρια
σμό της οικονομικής οντότητας για την πραγματοποίηση ορι
σμένων ενεργειών σε περίπτωση επέλευσης ή μη επέλευσης
κάποιου γεγονότος στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων εκτελε
στέων συμβάσεων (αναγνωρισμένων και μη). [Παραπομπή:
Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 θ

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Κίνδυνος τιμής βασικού εμπο
ρεύματος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα άλλων κίνδυ παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG32,
νων τιμών, που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο η εύλογη αξία ή παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 40 a
οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού
μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών
στις τιμές βασικών εμπορευμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοι
κονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

CommunicationAndNetworkE
quipmentMember

member

Εξοπλισμός επικοινωνιών και
δικτύων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύουν τον εξοπλισμό επικοινωνιών
και δικτύων. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CommunicationExpense

X duration,
credit

Έξοδα επικοινωνιών

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από επικοινωνίες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CompensationFromThirdPartie
sForItemsOfPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Αποζημίωση από τρίτα μέρη για
στοιχεία ενσώματων παγίων που
απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκα
ταλείφθηκαν

Το ποσό της αποζημίωσης από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώ
ματων παγίων που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθη
καν, που συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή:
Κέρδη (ζημίες)· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 74 δ

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Συνιστώσες των ιδίων κεφα
λαίων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTa
xAbstract

Συνιστώσες των λοιπών συνολι
κών εσόδων που θα ανακατα
ταχθούν στα αποτελέσματα, προ
φόρων [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTaxAb
stract

Συνιστώσες των λοιπών συνολι
κών εσόδων που θα ανακατα
ταχθούν στα αποτελέσματα, μετά
την αφαίρεση του φόρου [ab
stract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLossBefore
TaxAbstract

Συνιστώσες των λοιπών συνολι
κών εσόδων που δεν θα ανακα
ταταχθούν στα αποτελέσματα,
προ φόρων [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό της μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων, που οφείλεται
σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα, εκτός εκείνων των μετα
βολών που οφείλονται σε συναλλαγές με ιδιοκτήτες που ενερ
γούν με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 81A γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 32 α ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 24 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β
ix, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B10 β

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLossNetO
fTaxAbstract

Συνιστώσες των λοιπών συνολι
κών εσόδων που δεν θα ανακα
ταταχθούν στα αποτελέσματα,
μετά την αφαίρεση του φόρου
[abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

Συνολικά έσοδα [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributa
bleToAbstract

Συνολικά έσοδα που αναλογούν
σε [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributa
bleToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

Συνολικά έσοδα, που αναλογούν
σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Το ποσό των συνολικών εσόδων που αναλογούν σε μη ελέγ
χουσες συμμετοχές. [Παραπομπή: Συνολικά έσοδα· Μη ελέγ
χουσες συμμετοχές]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 81B β i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributa
bleToOwnersOfParent

X duration,
credit

Συνολικά έσοδα, που αναλογούν
στους ιδιοκτήτες της μητρικής
εταιρείας

Το ποσό των συνολικών εσόδων που αναλογούν στους ιδιο
κτήτες της μητρικής εταιρείας. [Παραπομπή: Συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 81B β ii

X duration,
credit

Συνολικά έσοδα
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ComputerEquipmentMember

member

Εξοπλισμός πληροφορικής
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύει τον εξοπλισμό πληροφορικής.
[Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Λογισμικό

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσω
πεύουν λογισμικό. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 γ

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Λογισμικό [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν λογισμικό. [Παρα
πομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 γ

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Περιγραφή των συγκεντρώσεων
κινδύνων

Η περιγραφή των συγκεντρώσεων κινδύνων που απορρέουν
από χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 34 γ

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Συγκεντρώσεις κινδύνων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 127 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Συγκεντρώσεις κινδύνων [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συγκεντρώσεις κινδύνων.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Συγκε
ντρώσεις κινδύνων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 127 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorresponding
ToResultsOfTechniqueOtherTh
anConfidenceLevelTechniqueU
sedForDeterminingRiskAdju
stmentForNonfinancialRisk

X.XX
instant

Επίπεδο εμπιστοσύνης που αντι
στοιχεί στα αποτελέσματα τεχνι
κής εκτός της τεχνικής του επι
πέδου εμπιστοσύνης που χρησι
μοποιείται για τον καθορισμό
της προσαρμογής κινδύνου για
μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο

Το επίπεδο εμπιστοσύνης που αντιστοιχεί στα αποτελέσματα
τεχνικής εκτός της τεχνικής του επιπέδου εμπιστοσύνης που
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της προσαρμογής κινδύνου
για μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο. [Παραπομπή: Προσαρ
μογή κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 119 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ConfidenceLevelUsedToDeter
mineRiskAdjustmentForNonfi
nancialRisk

X.XX
instant

Επίπεδο εμπιστοσύνης που χρη
σιμοποιείται για τον καθορισμό
της προσαρμογής κινδύνου για
μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο

Το επίπεδο εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται για τον καθορι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 119 σμό της προσαρμογής κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό Έναρξη ισχύος 1-1-2021
κίνδυνο. [Παραπομπή: Προσαρμογή κινδύνου για μη χρηματο
οικονομικό κίνδυνο [member]]

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Τιμολόγηση συναίνεσης [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη τεχνική αποτί
μησης που είναι σύμφωνη με την προσέγγιση βάσει της αγο
ράς, η οποία συνεπάγεται ανάλυση των εισροών από τιμές
συναίνεσης (για παράδειγμα, προσφερόμενες τιμές, προσαρμο
γές συγκρισιμότητας) στην αγορά. [Παραπομπή: Προσέγγιση
βάσει της αγοράς [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Αντάλλαγμα που καταβλήθηκε
(εισπράχθηκε)

Το ποσό του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε
τόσο για την απόκτηση όσο και για την απώλεια ελέγχου
θυγατρικών ή άλλων επιχειρηματικών μονάδων. [Παραπομπή:
Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 40 α

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinan
cialStatementsAxis

axis

Ενοποιημένες και ατομικές
οικονομικές καταστάσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Ενοποιημένες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις οικονομικές καταστάσεις
ομίλου στις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις,
τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές
της μητρικής και των θυγατρικών της εμφανίζονται ως εάν
επρόκειτο για μία ενιαία οντότητα. Αντιπροσωπεύει επίσης
την τυπική τιμή για τον άξονα «Ενοποιημένες και ατομικές
οικονομικές καταστάσεις», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 4
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ConsolidatedStructuredEntitiesA
xis

axis

Ενοποιημένες δομημένες οικο
νομικές οντότητες [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 Φύση
των κινδύνων που συνδέονται με
τις συμμετοχές της οικονομικής
οντότητας σε ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitie
sMember

member

Ενοποιημένες δομημένες οικο
νομικές οντότητες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες. Δομημένη οικονομική οντότητα είναι
μια οικονομική οντότητα που έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιον
ώστε τα δικαιώματα ψήφου ή παρόμοια δικαιώματα να μην
είναι ο κυρίαρχος παράγοντας για να αποφασιστεί ποιος ελέγ
χει την οικονομική οντότητα, όπως όταν τα τυχόν δικαιώματα
ψήφου αφορούν μόνο διοικητικά καθήκοντα και οι σχετικές
δραστηριότητες κατευθύνονται μέσω συμβατικών ρυθμίσεων.
[Παραπομπή: Ενοποιημένες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 Φύση
των κινδύνων που συνδέονται με
τις συμμετοχές της οικονομικής
οντότητας σε ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasu
rementInputMember

member

Σταθερός συντελεστής προπλη
ρωμής, εισροή επιμέτρησης
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τον σταθερό συντελεστή προ
πληρωμής που χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Κατασκευές σε εξέλιξη

Το ποσό των δαπανών που κεφαλαιοποιήθηκαν κατά τη διάρ
κεια της φάσης κατασκευής μη κυκλοφορούντων περιουσια
κών στοιχείων που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα προς χρήση.
[Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Κατασκευές σε εξέλιξη [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δαπάνες που κεφαλαιοποι
ήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής στοιχείων των ενσώ
ματων παγίων που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα προς χρήση
(ήτοι, όχι ακόμη στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαι
τείται για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η διοίκηση).
[Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ConsumableBiologicalAsse
tsMember

member

Αναλώσιμα βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα αναλώσιμα βιολογικά στοι
χεία. Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα
που πρόκειται να συλλέγονται ως αγροτική παραγωγή ή να
πωλούνται ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή:
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant,
debit

Δάνεια σε καταναλωτές

Το ποσό των καταναλωτικών δανείων που έχουν δοθεί από
την οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Δάνεια σε καταναλω
τές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Δάνεια σε καταναλωτές [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δάνεια που δίδονται σε άτομα
για προσωπική χρήση.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 6, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Ενδεχόμενο αντάλλαγμα [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια δέσμευση του αποκτώντος
να μεταβιβάσει πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ή συμμετοχι
κούς τίτλους σε πρώην ιδιοκτήτες ενός αποκτώμενου ως μέρος
της ανταλλαγής για τον έλεγχο του αποκτώμενου, εάν στο
μέλλον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα ή εκπληρωθούν
συγκεκριμένες συνθήκες.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 94

ifrs-full

ContingentConsiderationReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που
αναγνωρίζεται από την ημερο
μηνία απόκτησης

Το ποσό, κατά την ημερομηνία απόκτησης, των συμφωνιών
ενδεχόμενου ανταλλάγματος που αναγνωρίζονται ως μεταβιβα
σθέν αντάλλαγμα σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ζ i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredBy
VenturerInRelationToInterestsIn
JointVentures

X instant,
credit

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
αναλήφθηκαν σε σχέση με συμ
μετοχές σε κοινοπραξίες

Το ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν σε
σχέση με συμμετοχές σε κοινοπραξίες. [Παραπομπή: Ενδεχό
μενες υποχρεώσεις [member]· Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 23 β
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ContingentLiabilitiesIncurredIn
RelationToInterestsInAssociates

X instant,
credit

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
αναλήφθηκαν σε σχέση με συμ
μετοχές σε συγγενείς επιχειρή
σεις

Το ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν σε
σχέση με τις συμμετοχές της οικονομικής οντότητας σε συγ
γενείς επιχειρήσεις. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις
[member]· Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 23 β

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει πιθανές δεσμεύσεις που προ
κύπτουν από παρελθόντα γεγονότα και η ύπαρξη των οποίων
θα επιβεβαιωθεί μόνον από την πραγματοποίηση ή μη, ενός ή
περισσότερων αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων, που δεν
εμπίπτουν ολοκληρωτικά στον έλεγχο της επιχείρησης· ή
παρούσες δεσμεύσεις που προκύπτουν από παρελθόντα γεγο
νότα, αλλά δεν αναγνωρίζονται γιατί: α) είναι πιθανό ότι μια
εκροή πόρων, που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη, θα απαι
τηθεί για να διακανονιστούν οι δεσμεύσεις· ή β) το ποσό των
δεσμεύσεων δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κα
τηγορίες ενδεχόμενων υποχρεώσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 88, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVe
ntureMember

member

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετι
κές με κοινοπραξίες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
σχετίζονται με κοινοπραξίες. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις [member]· Κοινοπραξίες [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
αναγνωρίζονται από την ημερο
μηνία απόκτησης

Το ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται
από την ημερομηνία απόκτησης σε μια συνένωση επιχειρήσε
ων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]· Συνε
νώσεις επιχειρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 IE72
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ContingentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

X instant,
credit

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
αναγνωρίζονται σε συνένωση
επιχειρήσεων

Το ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται
σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες
υποχρεώσεις [member]· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFrom
PostemploymentBenefitObliga
tionsMember

member

Ενδεχόμενη υποχρέωση που
προκύπτει από υποχρεώσεις για
παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ενδεχόμενη υποχρέωση
που προκύπτει από υποχρεώσεις για παροχές μετά την έξοδο
από την υπηρεσία. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
είναι παροχές σε εργαζομένους (άλλες εκτός από παροχές
εξόδου από την υπηρεσία) που είναι πληρωτέες μετά την ολο
κλήρωση της απασχόλησης. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecom
missioningRestorationAndReha
bilitationCostsMember

member

Ενδεχόμενη υποχρέωση για
έξοδα παροπλισμού, αποκατά
στασης και εξυγίανσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ενδεχόμενη υποχρέωση
σχετικά με τα έξοδα παροπλισμού, αποκατάστασης και εξυ
γίανσης. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuarante
esMember

member

Ενδεχόμενη υποχρέωση για
εγγυήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ενδεχόμενη υποχρέωση για
εγγυήσεις. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]·
Εγγυήσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOpe
rationsAxis

axis

Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις
και διακοπείσες δραστηριότητες
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 Παρου
σίαση και γνωστοποίηση

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDereco
gnisedFinancialAssetsByTypeO
fInstrumentAxis

axis

Συνεχιζόμενη συμμετοχή σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται ανά είδος μέσου
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ContinuingInvolvementInDereco
gnisedFinancialAssetsByTypeO
fTransferAxis

axis

Συνεχιζόμενη συμμετοχή σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται ανά είδος μετα
βίβασης [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα συστατικά στοιχεία της
οικονομικής οντότητας που δεν είναι διακοπείσες δραστηριό
τητες. Ένα συστατικό μέρος μιας οικονομικής οντότητας περι
λαμβάνει λειτουργίες και ταμειακές ροές που διακρίνονται
σαφώς, από λειτουργικής απόψεως και για σκοπούς χρηματο
οικονομικής πληροφόρησης, από τα υπόλοιπα μέρη που συν
θέτουν την οικονομική οντότητα. Το μέλος αυτό αντιπροσω
πεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις και διακοπείσες δραστηριότητες», εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Διακοπείσες δρα
στηριότητες [member]· Συγκεντρωτικές συνεχιζόμενες εκμε
ταλλεύσεις και διακοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 Παρου
σίαση και γνωστοποίηση

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό του δικαιώματος της οικονομικής οντότητας σε
αντάλλαγμα έναντι των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει μεταβι
βάσει σε πελάτη, στις περιπτώσεις όπου το εν λόγω δικαίωμα
εξαρτάται από άλλον παράγοντα, πέραν της παρόδου του χρό
νου (για παράδειγμα, από τη μελλοντική εκτέλεση από πλευ
ράς της οικονομικής οντότητας).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 116 a

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα συμβατικά περιουσιακά
στοιχεία. [Παραπομπή: Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H β
iii, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M
β iii, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Διάρκεια σύμβασης [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 ε

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
[abstract]
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Παραπομπές

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Διάρκεια σύμβασης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις διάρκειες των συμβά παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 ε
σεων με πελάτες. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για
τον άξονα «Διάρκεια σύμβασης», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant,
credit

Συμβατικές υποχρεώσεις

Το ποσό της υποχρέωσης της οικονομικής οντότητας να μετα
βιβάσει σε πελάτη αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία η οικονο
μική οντότητα έχει λάβει αντάλλαγμα (ή το ποσό έχει κατα
στεί απαιτητό) από τον πελάτη.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 116 a

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExch
angedInDerivativeFinancialIn
strumentForWhichGrossCash
FlowsAreExchanged

X instant,
credit

Συμβατικά ποσά προς ανταλλαγή
στο πλαίσιο παράγωγου χρημα
τοοικονομικού μέσου όπου
ανταλλάσσονται ακαθάριστες
ταμειακές ροές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε
σχέση με τα συμβατικά ποσά προς ανταλλαγή στο πλαίσιο
παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου όπου ανταλλάσσονται
ακαθάριστες ταμειακές ροές. [Παραπομπή: Παράγωγα [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11Δ δ

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant,
credit

Συμβατικές κεφαλαιακές
δεσμεύσεις

Το ποσό των κεφαλαιακών δεσμεύσεων για τις οποίες η οντό
τητα έχει συνάψει σύμβαση. [Παραπομπή: Κεφαλαιακές
δεσμεύσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfIntangibleAssets

X instant,
credit

Συμβατικές δεσμεύσεις για από
κτηση άυλων περιουσιακών
στοιχείων

Το ποσό των συμβατικών δεσμεύσεων για την απόκτηση
άυλων περιουσιακών στοιχείων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 ε

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfPropertyPlantAndE
quipment

X instant,
credit

Συμβατικές δεσμεύσεις για από
κτηση ενσώματων παγίων

Το ποσό των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί
για την απόκτηση ενσώματων παγίων. [Παραπομπή: Ενσώ
ματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 74 γ

Συμβατικές υποχρεώσεις [ab
stract]
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ContractualServiceMargin

X instant,
credit

Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας

Το ποσό του συμβατικού περιθωρίου υπηρεσίας. [Παραπομπή:
Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 109 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginMem
ber

member

Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο της λογιστικής
αξίας του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης για μια
ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αντιπροσωπεύει το μη
δεδουλευμένο κέρδος το οποίο θα αναγνωρίσει η οικονομική
οντότητα καθώς παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο των ασφαλι
στηρίων συμβολαίων που περιλαμβάνονται στην ομάδα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 δ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRe
latedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichModifie
dRetrospectiveApproachOrFair
ValueApproachHasBeenApplied
Member

member

Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας
μη συνδεόμενο με συμβόλαια
που υπήρχαν κατά την ημερο
μηνία μετάβασης, στα οποία
εφαρμόστηκε η τροποποιημένη
αναδρομική προσέγγιση ή η
προσέγγιση της εύλογης αξίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το συμβατικό περιθώριο υπη
ρεσίας που δεν συνδέεται με συμβόλαια που υπήρχαν κατά την
ημερομηνία μετάβασης και στα οποία εφαρμόστηκε η τροπο
ποιημένη αναδρομική προσέγγιση (όπως περιγράφεται στις
παραγράφους Γ6-Γ19 του ΔΠΧΑ 17) ή η προσέγγιση της
εύλογης αξίας (όπως περιγράφεται στις παραγράφους Γ20Γ24 του ΔΠΧΑ 17). [Παραπομπή: Συμβατικό περιθώριο υπη
ρεσίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 114 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRela
tedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichFairVa
lueApproachHasBeenApplied
Member

member

Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας
συνδεόμενο με συμβόλαια που
υπήρχαν κατά την ημερομηνία
μετάβασης, στα οποία εφαρμό
στηκε η προσέγγιση της εύλογης
αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το συμβατικό περιθώριο υπη
ρεσίας που συνδέεται με συμβόλαια που υπήρχαν κατά την
ημερομηνία μετάβασης και στα οποία εφαρμόστηκε η προσέγ
γιση της εύλογης αξίας (όπως περιγράφεται στις παραγράφους
Γ20-Γ24 του ΔΠΧΑ 17). [Παραπομπή: Συμβατικό περιθώριο
υπηρεσίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 114 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ContractualServiceMarginRela
tedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichModifie
dRetrospectiveApproachHasBee
nAppliedMember

member

Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας
συνδεόμενο με συμβόλαια που
υπήρχαν κατά την ημερομηνία
μετάβασης, στα οποία εφαρμό
στηκε η τροποποιημένη αναδρο
μική προσέγγιση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το συμβατικό περιθώριο υπη
ρεσίας που συνδέεται με συμβόλαια που υπήρχαν κατά την
ημερομηνία μετάβασης και στα οποία εφαρμόστηκε η τροπο
ποιημένη αναδρομική προσέγγιση (όπως περιγράφεται στις
παραγράφους Γ6-Γ19 του ΔΠΧΑ 17). [Παραπομπή: Συμβα
τικό περιθώριο υπηρεσίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 114 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ContributionsToPlanByEm
ployerNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Εισφορές σε πρόγραμμα από
εργοδότη, καθαρή υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) καθορι
σμένων παροχών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από τις
εισφορές του εργοδότη σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων
παροχών. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παροχών· Προγράμματα καθορισμέ
νων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 στ

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParti
cipantsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Εισφορές σε πρόγραμμα από
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παρο
χών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από τις
εισφορές σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών από τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών· Προ
γράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 στ

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Εισφορές σε πρόγραμμα, καθαρή
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) καθορισμένων παροχών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από τις
εισφορές σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. [Παρα
πομπή: Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμέ
νων παροχών· Προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 στ

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndu
strialPropertyRightsServiceAn
dOperatingRights

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσω
πεύουν συγγραφικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και
άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και
δικαιώματα εκμετάλλευσης. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 ε

Εισφορές σε πρόγραμμα, καθαρή
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) καθορισμένων παροχών
[abstract]
X instant,
debit

Συγγραφικά δικαιώματα, διπλώ
ματα ευρεσιτεχνίας και άλλα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιο
κτησίας, υπηρεσίες και δικαιώ
ματα εκμετάλλευσης
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CopyrightsPatentsAndOtherIndu
strialPropertyRightsServiceAn
dOperatingRightsMember

member

Συγγραφικά δικαιώματα, διπλώ
ματα ευρεσιτεχνίας και άλλα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιο
κτησίας, υπηρεσίες και δικαιώ
ματα εκμετάλλευσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύει συγγραφικά δικαιώμα
τα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα βιομηχανι
κής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και δικαιώματα εκμετάλλευσης.
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 ε

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Κατεχόμενα εταιρικά χρεωστικά
μέσα]

Το ποσό των χρεωστικών μέσων που κατέχει η οντότητα, τα
οποία εκδόθηκαν από εταιρική οντότητα. [Παραπομπή: Κατε
χόμενα χρεωστικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Δάνεια σε εταιρικές οντότητες

Το ποσό των εταιρικών δανείων που έχουν δοθεί από την
οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Δάνεια σε εταιρικές οντό
τητες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Δάνεια σε εταιρικές οντότητες
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δάνεια που δίδονται σε εται
ρικές οντότητες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 6, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Προσέγγιση βάσει του κόστους
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια τεχνική αποτίμησης που
αντανακλά το ποσό που θα απαιτείτο σήμερα για την αντικα
τάσταση της ικανότητας χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου
(αποκαλούμενο συχνά «τρέχον κόστος αντικατάστασης»).

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedA
sExpenseDuringPeriod

X duration,
credit

Κόστος αποθεμάτων που ανα
γνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη
διάρκεια της περιόδου

Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά
τη διάρκεια της περιόδου. [Παραπομπή: Αποθέματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 2 36 δ

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
credit

Κόστος πωληθέντων εμπορευ
μάτων

Το ποσό των εμπορευμάτων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια
της περιόδου και που αναγνωρίστηκε ως έξοδο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85
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CostOfPurchasedEnergySold

X duration,
credit

Κόστος αγορασθείσας ενέργειας
που πωλήθηκε

Το ποσό της αγορασθείσας ενέργειας που πωλήθηκε κατά τη
διάρκεια της περιόδου και που αναγνωρίστηκε ως έξοδο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
credit

Κόστος πωληθέντων

Το ποσό του κόστους που σχετίζεται με έξοδα που αποδίδο
νται άμεσα ή έμμεσα στα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πωλή
θηκαν, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα
κόστη που είχαν προηγουμένως συμπεριληφθεί στην επιμέ
τρηση των αποθεμάτων που έχουν πλέον πωληθεί, μη επιμερι
σθέντα γενικά έξοδα παραγωγής και ασυνήθιστα ποσά που
αφορούν κόστη παραγωγής αποθεμάτων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 99, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
credit

Κόστος πωληθέντων, τρόφιμα
και ποτά

Το ποσό του κόστους πωληθέντων που αποδίδεται σε τρόφιμα
και ποτά. [Παραπομπή: Κόστος πωληθέντων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
credit

Κόστος πωληθέντων, ξενοδοχει
ακές εκμεταλλεύσεις

Το ποσό του κόστους πωληθέντων που αποδίδεται σε ξενοδο
χειακές εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Κόστος πωληθέντων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancySer
vices

X duration,
credit

Κόστος πωληθέντων, υπηρεσίες
χρήσης δωματίων

Το ποσό του κόστους πωληθέντων που αποδίδεται σε υπηρε
σίες χρήσης δωματίων. [Παραπομπή: Κόστος πωληθέντων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCu
stomersMember

member

Δαπάνες εξασφάλισης συμβά
σεων με πελάτες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες, τα οποία αντιπροσω
πεύουν τις δαπάνες εξασφάλισης συμβάσεων με πελάτες. [Πα
ραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από τις
δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 128 a

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 145

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CounterpartiesAxis

axis

Αντισυμβαλλόμενοι [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Αντισυμβαλλόμενοι [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα μέρη στη συναλλαγή, δια
φορετικά από την οικονομική οντότητα. Αντιπροσωπεύει επί
σης την τυπική τιμή για τον άξονα «Αντισυμβαλλόμενοι», εάν
δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Χώρα έδρας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη χώρα όπου εδρεύει η οντό
τητα και όπου έχει τη νόμιμη διεύθυνση ή την καταστατική
έδρα της.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Χώρα σύστασης

Η χώρα στην οποία έχει συσταθεί η οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntity
WhoseConsolidatedFinancialSta
tementsHaveBeenProducedFor
PublicUse

text

Χώρα σύστασης της οικονομικής
οντότητας της οποίας οι ενοποι
ημένες οικονομικές καταστάσεις
καταρτίστηκαν για δημόσια
χρήση

Η χώρα στην οποία έχει συσταθεί η τελική, ή οποιαδήποτε
ενδιάμεση, μητρική της οποίας οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, που είναι σύμφωνες προς τα ΔΠΧΑ, καταρτίστη
καν για δημόσια χρήση. [Παραπομπή: Ενοποιημένες [mem
ber]· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoi
ntOperation

text

Χώρα σύστασης κοινής επιχεί
ρησης

Η χώρα στην οποία έχει συσταθεί μια κοινή επιχείρηση της
οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Κοινές επιχειρήσεις
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoint
Venture

text

Χώρα σύστασης κοινοπραξίας

Η χώρα στην οποία έχει συσταθεί μια κοινοπραξία της οικο
νομικής οντότητας. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β ii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iii
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ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfAssociate

text

Χώρα σύστασης συγγενούς επι
χείρησης

Η χώρα στην οποία έχει συσταθεί μια συγγενής επιχείρηση της
οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β ii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfSubsidiary

text

Χώρα σύστασης θυγατρικής

Η χώρα στην οποία έχει συσταθεί μια θυγατρική της οικονο
μικής οντότητας. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Ημερομηνία δημιουργίας [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 στ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29 γ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 49 β i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Πιστωτικό παράγωγο, εύλογη
αξία

Η εύλογη αξία ενός πιστωτικού παραγώγου. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]· Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G α

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Πιστωτικό παράγωγο, ονομα
στικό ποσό

Το ονομαστικό ποσό ενός πιστωτικού παραγώγου. [Παραπομ
πή: Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G α

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Πιστωτικό άνοιγμα

Το ποσό της έκθεσης σε ζημία που προκύπτει από πιστωτικό
κίνδυνο. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG25 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsAxis

axis

Πιστωτική απομείωση χρηματο
οικονομικών μέσων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ΔΛΠ 27 16 β ii,
ΔΛΠ 27 17 β ii,
ΔΠΧΑ 12 12 β,
ΔΠΧΑ 12 19B β
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CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsMember

member

Πιστωτική απομείωση χρηματο
οικονομικών μέσων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις καταστάσεις πιστωτι
κής απομείωσης των χρηματοοικονομικών μέσων. Ένα χρημα
τοοικονομικό μέσο θεωρείται απομειωμένης πιστωτικής αξίας
όταν έχουν προκύψει ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν
επιζήμιες συνέπειες για τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές
ροές του χρηματοοικονομικού μέσου. Το μέλος αυτό αντιπρο
σωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Πιστωτική
απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων», εάν δεν χρησιμοποι
είται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissio
nIncome

X duration,
credit

Έσοδα από αμοιβές και προμή
θειες σχετικές με πίστωση

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζεται από αμοιβές και
προμήθειες σχετικές με πίστωση. [Παραπομπή: Έσοδα από
αμοιβές και προμήθειες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Πιστωτικός κίνδυνος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο ένα από τα μέρη
ενός χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει οικονομική
ζημία στο άλλο μέρος, αθετώντας μια υποχρέωσή του. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7
32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInpu
tMember

member

Πιστωτικό περιθώριο, εισροή
επιμέτρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το πιστωτικό περιθώριο που
χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValue
RecognisedInProfitOrLossOnSa
lesOfInvestmentPropertyBetwe
enPoolsOfAssetsMeasuredUsin
gDifferentModels

X duration,
credit

Σωρευμένη μεταβολή εύλογης
αξίας που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα κατά τις πωλήσεις
επενδύσεων σε ακίνητα μεταξύ
ομάδων περιουσιακών στοιχείων
που επιμετρούνται με χρήση
διαφορετικών μεθόδων

Η σωρευμένη μεταβολή της εύλογης αξίας που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα κατά τις πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα
από ομάδα περιουσιακών στοιχείων στην οποία χρησιμοποιεί
ται η μέθοδος του κόστους σε ομάδα όπου χρησιμοποιείται η
μέθοδος της εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Υπόδειγμα εύλογης
αξίας [member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 75 στ iv
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11B γ

CumulativeGainLossOnDisposa
lOfInvestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Σωρευτικό κέρδος (ζημία) από
διάθεση επενδύσεων σε συμμε
τοχικούς τίτλους που προσδιορί
ζονται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων

Το σωρευτικό κέρδος (ζημία) από τη διάθεση επενδύσεων σε
συμμετοχικούς τίτλους που η οντότητα έχει προσδιορίσει στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομ
πή: Στην εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviously
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeArisingFromReclassifi
cationOfFinancialAssetsOutOf
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeIntoFairValueTh
roughProfitOrLossMeasurement
Category

X duration,
credit

Σωρευτικό κέρδος (ζημία) που
είχε προηγουμένως αναγνωριστεί
στα λοιπά συνολικά έσοδα, που
προκύπτει από ανακατάταξη
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων από την κατηγο
ρία επιμέτρησης εύλογης αξίας
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων στην κατηγορία επιμέ
τρησης εύλογης αξίας μέσω των
αποτελεσμάτων

Το σωρευτικό κέρδος (ζημία) που είχε προηγουμένως αναγνω γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 γβ
ριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα, που προκύπτει από την
ανακατάταξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
από την κατηγορία επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω των λοι
πών συνολικών εσόδων στην κατηγορία επιμέτρησης εύλογης
αξίας μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων· Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων· Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

CumulativePreferenceDividends
NotRecognised

X duration

Σωρευμένα μερίσματα προνομι
ούχων μετοχών που δεν έχουν
αναγνωριστεί

Το ποσό σωρευμένων μερισμάτων προνομιούχων μετοχών που
δεν έχουν αναγνωριστεί.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 137 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CumulativeUnrecognisedShareO
fLossesOfAssociates

X instant,
credit

Σωρευτικό μη αναγνωρισμένο
μερίδιο επί των ζημιών συγγε
νών επιχειρήσεων

Το σωρευτικό ποσό του μη αναγνωρισμένου μεριδίου επί των
ζημιών των συγγενών επιχειρήσεων, αν η οικονομική οντότητα
έχει παύσει να αναγνωρίζει το μερίδιό της επί των ζημιών
κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης. [Παρα
πομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Μη αναγνωρισμένο
μερίδιο επί των ζημιών συγγενών επιχειρήσεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22 γ

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareO
fLossesOfJointVentures

X instant,
credit

Σωρευτικό μη αναγνωρισμένο
μερίδιο επί των ζημιών κοινο
πραξιών

Το σωρευτικό ποσό του μη αναγνωρισμένου μεριδίου επί των
ζημιών των κοινοπραξιών, αν η οικονομική οντότητα έχει
παύσει να αναγνωρίζει το μερίδιό της επί των ζημιών κατά
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης. [Παραπομπή:
Κοινοπραξίες [member]· Μη αναγνωρισμένο μερίδιο επί των
ζημιών κοινοπραξιών]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22 γ

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareO
fLossesOfJointVenturesTransi
tionFromProportionateConsolida
tionToEquityMethod

X instant,
credit

Σωρευτικό μη αναγνωρισμένο
μερίδιο επί των ζημιών κοινο
πραξιών, μετάβαση από την
αναλογική ενοποίηση στη
μέθοδο καθαρής θέσης

Το σωρευτικό μη αναγνωρισμένο μερίδιο της οντότητας επί
των ζημιών των κοινοπραξιών της για τις οποίες πραγματοποι
ήθηκε μετάβαση από την αναλογική ενοποίηση στη μέθοδο
της καθαρής θέσης [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]·
Σωρευτικό μη αναγνωρισμένο μερίδιο επί των ζημιών κοινο
πραξιών]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 11 C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Συναλλαγματικός κίνδυνος
[member]·

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα είδος κινδύνου αγοράς,
που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο η εύλογη αξία ή οι μελλο
ντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου να
παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες
ξένου συναλλάγματος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 128 α ii - Έναρξη ισχύος 11-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7
Καθορισμένοι όροι
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrencySwapContractMember

member

Σύμβαση ανταλλαγής συναλλάγ
ματος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια σύμβαση ανταλλαγής
συναλλάγματος. [Παραπομπή: Σύμβαση ανταλλαγής [mem
ber]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndO
therCurrentLiabilities

X instant,
credit

Τρέχοντα δεδουλευμένα έξοδα
και άλλες βραχυπρόθεσμες υπο
χρεώσεις

Το ποσό των τρεχόντων δεδουλευμένων εξόδων και άλλων
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα·
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Τρέχοντα δεδουλευμένα έσοδα

Το ποσό των τρεχόντων δεδουλευμένων εσόδων. [Παραπομπή:
Δεδουλευμένα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Τρέχουσες ληφθείσες προκατα
βολές

Το ποσό των τρεχουσών πληρωμών που λήφθηκαν για τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο
μέλλον. [Παραπομπή: Ληφθείσες προκαταβολές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Τρέχουσες προκαταβολές σε
προμηθευτές

Το ποσό των τρεχουσών προκαταβολών σε προμηθευτές πριν
ληφθούν αγαθά ή υπηρεσίες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Τρέχουσα αγροτική παραγωγή

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό του προϊόντος που έχει συλλεχθεί από τα βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας. [Παραπομ
πή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία· Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

CurrentAndDeferredTaxRelating
ToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelating
ToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquityAbstract

ifrs-full

CurrentAssets

X duration,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τρέχων και αναβαλλόμενος
φόρος που αφορά στοιχεία που
πιστώθηκαν (χρεώθηκαν) απευ
θείας στα ίδια κεφάλαια

Το σύνολο του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου που
αφορά συγκεκριμένα στοιχεία που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, για παράδειγμα: α) προσαρμογή
στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον που προκύπτει είτε
από μεταβολή λογιστικής πολιτικής που εφαρμόζεται αναδρο
μικά είτε από διόρθωση λάθους· και β) ποσά που προκύπτουν
κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου των ιδίων κεφα
λαίων ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου. [Παραπομ
πή: Αναβαλλόμενος φόρος που αφορά στοιχεία που πιστώθη
καν (χρεώθηκαν) απευθείας στα ίδια κεφάλαια· Κέρδη εις
νέον· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 α

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που η οικονομική οντό
τητα α) αναμένει να ρευστοποιήσει ή σκοπεύει να πωλήσει ή
να αναλώσει κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλ
λευσής της· β) κατέχει κυρίως για εμπορικούς σκοπούς· γ)
αναμένει να ρευστοποιήσει εντός δώδεκα μηνών μετά την
περίοδο αναφοράς· ή δ) ταξινομεί ως μετρητά ή ταμειακά
ισοδύναμα (όπως προσδιορίζονται στο ΔΛΠ 7), εκτός αν
υπάρχει περιορισμός ανταλλαγής ή χρήσης του περιουσιακού
στοιχείου για τον διακανονισμό υποχρέωσης για τουλάχιστον
δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. [Παραπομπή:
Περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 66, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B10 β

Τρέχων και αναβαλλόμενος
φόρος που αφορά στοιχεία που
χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν απευ
θείας στα ίδια κεφάλαια [ab
stract]

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentAssetsAbstract

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία [abstract]

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία (υποχρεώσεις)

Το ποσό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων μείον
το ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAsse
tsOrDisposalGroupsClassifiedA
sHeldForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwners

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία πλην των μη κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοι
χείων ή ομάδων διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα
προς πώληση ή ως κατεχόμενα
προς διανομή στους ιδιοκτήτες

Το ποσό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων πλην
των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων
διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή
ως κατεχόμενα προς διανομή στους ιδιοκτήτες. [Παραπομπή:
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία· Ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]· Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση· Μη κυκλοφο
ρούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσ
σονται ως κατεχόμενα προς διανομή στους ιδιοκτήτες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που αναγνωρίζονται
από την ημερομηνία απόκτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
για κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε
μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία

Το ποσό των κυκλοφορούντων βιολογικών περιουσιακών στοι
χείων. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 στ

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Κυκλοφορούντα βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα κυκλοφορούντα βιολογικά
στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentBondsIssuedAndCurrent
PortionOfNoncurrentBondsIs
sued

X instant,
credit

Κυκλοφορούντα εκδοθέντα ομό
λογα και κυκλοφορούν μέρος
των μη κυκλοφορούντων εκδο
θέντων ομολόγων

Το ποσό για τα κυκλοφορούντα εκδοθέντα ομόλογα και το
κυκλοφορούν μέρος των μη κυκλοφορούντων εκδοθέντων
ομολόγων. [Παραπομπή: Εκδοθέντα ομόλογα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrowings

X instant,
credit

Τρέχουσες δανειοληπτικές πρά
ξεις και τρέχον μέρος μη τρε
χουσών δανειοληπτικών πρά
ξεων

Το ποσό για τις τρέχουσες δανειοληπτικές πράξεις και το τρέ
χον μέρος μη τρεχουσών δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομ
πή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrowing
sAbstract

Τρέχουσες δανειοληπτικές πρά
ξεις και τρέχον μέρος μη τρε
χουσών δανειοληπτικών πρά
ξεων [abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrowing
sByTypeAbstract

Τρέχουσες δανειοληπτικές πρά
ξεις και τρέχον μέρος μη τρε
χουσών δανειοληπτικών πράξε
ων, κατά είδος [abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssue
dAndCurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Κυκλοφορούντα εκδοθέντα
εμπορικά χρεόγραφα και κυκλο
φορούν μέρος των μη κυκλοφο
ρούντων εκδοθέντων χρεογρά
φων

Το ποσό για τα κυκλοφορούντα εκδοθέντα εμπορικά χρεό
γραφα και το κυκλοφορούν μέρος των μη κυκλοφορούντων
εκδοθέντων χρεογράφων. [Παραπομπή: Εκδοθέντα εμπορικά
χρεόγραφα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των κυκλοφορούντων συμβατικών περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες συμβατικές
υποχρεώσεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων συμβατικών υποχρεώσεων.
[Παραπομπή: Συμβατικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Τρέχον αργό πετρέλαιο

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό του μη διυλισμένου ακατέργαστου πετρελαίου. [Παρα
πομπή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Κυκλοφορούντα εκδοθέντα χρε
ωστικά μέσα

Το ποσό των κυκλοφορούντων εκδοθέντων χρεωστικών
μέσων. [Παραπομπή: Εκδοθέντα χρεωστικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant,
credit

Τρέχουσες καταθέσεις από
πελάτες

Το ποσό των τρεχουσών καταθέσεων από πελάτες. [Παραπομ
πή: Καταθέσεις από πελάτες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα παράγωγα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των κυκλοφορούντων παράγωγων χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Παράγωγα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabi
lities

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες παράγωγες
χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων παράγωγων χρηματοοικονομι
κών υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Παράγωγες χρηματοοικονο
μικές υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Τρέχοντα πληρωτέα μερίσματα

Το ποσό των τρεχόντων πληρωτέων μερισμάτων. [Παραπομ
πή: Πληρωτέα μερίσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCash
OutflowsToBePaidToFulfilObli
gationMeasurementInputMember

member

Τρέχουσα εκτίμηση μελλοντικών
ταμειακών εκροών που θα πρέ
πει να καταβληθούν για εκπλή
ρωση υποχρέωσης, εισροή επι
μέτρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τρέχουσα εκτίμηση των παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 δ
μελλοντικών ταμειακών εκροών που θα πρέπει να καταβλη
θούν για την εκπλήρωση υποχρέωσης, η οποία χρησιμοποιείται
ως εισροή επιμέτρησης.

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες οφειλές ειδικού
φόρου κατανάλωσης

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων οφειλών ειδικού φόρου κατα
νάλωσης. [Παραπομπή: Πληρωτέοι ειδικοί φόροι κατανάλω
σης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Τρέχουσες απαιτήσεις από χρη
ματοδοτικές μισθώσεις

Το ποσό των τρεχουσών απαιτήσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από χρηματοδοτική
μίσθωση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmorti
sedCost

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στο
αποσβεσμένο κόστος

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο
κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 στ

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων [abstract]

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, που κατατάσσονται ως
διακρατούμενα για διαπραγμά
τευση

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, που κατατάσσονται ως διακρατούμενα
για διαπραγμάτευση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
που κατατάσσονται ως διακρατούμενα για διαπραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDesigna
tedUponInitialRecognition

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, που προσδιορίζονται
κατά την αρχική αναγνώριση ή
μεταγενέστερα

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, που προσδιορίστηκαν ως τέτοια κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων που προσδιορίστηκαν ως τέτοια κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossManda
torilyMeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, που επιμετρούνται υπο
χρεωτικά στην εύλογη αξία

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που επιμετρούνται υποχρεωτικά στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που επι
μετρούνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMeasu
redAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForReacquisitionOfOw
nEquityInstruments

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, επιμετρούμενα σύμ
φωνα με την εξαίρεση για επα
ναγορά ιδίων συμμετοχικών τίτ
λων

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α σιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά Έναρξη ισχύος 1-1-2021
των, επιμετρούμενων σύμφωνα με την εξαίρεση για επαναγορά
ιδίων συμμετοχικών τίτλων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, επιμετρούμενα σύμφωνα με την εξαίρεση για επανα
γορά ιδίων συμμετοχικών τίτλων]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMeasu
redAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilities

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, επιμετρούμενα σύμ
φωνα με την εξαίρεση για επα
ναγορά ιδίων χρηματοοικονομι
κών υποχρεώσεων

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά
των, επιμετρούμενων σύμφωνα με την εξαίρεση για επαναγορά
ιδίων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, επιμετρούμενα σύμφωνα με την εξαίρεση
για επαναγορά ιδίων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailable
forsale

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία δια
θέσιμα προς πώληση

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση· Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία επι
μετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtA
mortisedCost

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στο απο
σβεσμένο κόστος

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ζ, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 στ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτε
λεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sClassifiedAsHeldForTrading

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που πλη
ρούν τον ορισμό των διακρατούμενων για διαπραγμάτευση.
[Παραπομπή: Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων [abstract]

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, που κατατάσσονται ως
διακρατούμενες για διαπραγμά
τευση
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tion

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, που προσδιορίζονται
κατά την αρχική αναγνώριση ή
μεταγενέστερα

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτε
λεσμάτων, που προσδιορίστηκαν ως τέτοιες κατά την αρχική
αναγνώριση ή μεταγενέστερα. [Παραπομπή: Μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων που προσδιορίστηκαν ως τέτοιες κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant,
debit

Τρέχοντα τρόφιμα και ποτά

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό για τρόφιμα και ποτά. [Παραπομπή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Τρέχοντα καύσιμα

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό για καύσιμα. [Παραπομπή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Τρέχουσες κρατικές επιχορηγή
σεις

Το ποσό των τρεχουσών κρατικών επιχορηγήσεων που ανα
γνωρίζεται στον ισολογισμό ως αναβαλλόμενα έσοδα. [Παρα
πομπή: Δημόσιο [member]· Αναβαλλόμενα έσοδα· Κρατικές
επιχορηγήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInve
stments

X instant,
debit

Τρέχουσες επενδύσεις διακρα
τούμενες μέχρι τη λήξη

Το ποσό των τρεχουσών επενδύσεων που διακρατούνται μέχρι
τη λήξη. [Παραπομπή: Επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη
λήξη]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Τρέχοντες πληρωτέοι τόκοι

Το ποσό των τρεχόντων πληρωτέων τόκων. [Παραπομπή:
Πληρωτέοι τόκοι]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFro
mExtractiveActivitiesAbstract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

ifrs-full

Ετικέτα

Τρέχοντες εισπρακτέοι τόκοι

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των τρεχόντων εισπρακτέων τόκων. [Παραπομπή:
Εισπρακτέοι τόκοι]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Τρέχοντα αποθέματα κατεχό
μενα προς πώληση

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό των αποθεμάτων που κατέχονται κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών της επιχείρησης. [Παραπομπή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

X instant,
debit

Τρέχοντα αποθέματα σε διαμε
τακόμιση

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό των αποθεμάτων σε διαμετακόμιση. [Παραπομπή: Απο
θέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

CurrentInvestments

X instant,
debit

Τρέχουσες επενδύσεις

Το ποσό των τρεχουσών επενδύσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityIn
strumentsDesignatedAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

Τρέχουσες επενδύσεις σε συμ
μετοχικούς τίτλους που προσ
διορίζονται στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

Το ποσό των τρεχουσών επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτ
λους που η οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Επενδύ
σεις σε συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
από μισθώσεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από μισθώσεις.
[Παραπομπή: Υποχρεώσεις από μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 47 β

Τρέχοντα αποθέματα που απορ
ρέουν από εξορυκτικές δραστη
ριότητες [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
credit

Ετικέτα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των υποχρεώσεων που: α) η οντότητα αναμένει να
διακανονίσει κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλ
λευσής της· β) η οντότητα κατέχει κυρίως για εμπορικούς
σκοπούς· γ) αναμένεται να διακανονιστούν εντός δώδεκα
μηνών μετά την περίοδο αναφοράς· ή δ) η οντότητα δεν κατέ
χει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού για
τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 69, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β iii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B10 β

ifrs-full

CurrentLiabilities

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLia
bilitiesIncludedInDisposalGroup
sClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
πλην των υποχρεώσεων που
περιλαμβάνονται σε ομάδες διά
θεσης που κατατάσσονται ως
κατεχόμενες προς πώληση

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων πλην των υπο
χρεώσεων που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατα
τάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση. [Παραπομπή: Βρα
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσο
νται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]· Υποχρεώσεις
που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται
ως κατεχόμενες προς πώληση]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 69

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
που αναγνωρίζονται από την
ημερομηνία απόκτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
για βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε μια
συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρή
σεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Τρέχοντα δάνεια και απαιτήσεις

Το ποσό των τρεχόντων δανείων και απαιτήσεων. [Παραπομ
πή: Δάνεια και απαιτήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCur
rentPortionOfNoncurrentLoans
Received

X instant,
credit

Τρέχοντα ληφθέντα δάνεια και
τρέχον μέρος των μη τρεχόντων
ληφθέντων δανείων

Το ποσό για τα τρέχοντα ληφθέντα δάνεια και το τρέχον μέρος
των μη τρεχόντων ληφθέντων δανείων. [Παραπομπή:
Ληφθέντα δάνεια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
[abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentMaterialsAndSuppliesTo
BeConsumedInProductionPro
cessOrRenderingServices

X instant,
debit

Τρέχουσες ύλες και υλικά που
θα αναλωθούν σε παραγωγική
διαδικασία ή παροχή υπηρεσιών

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό των υλών και υλικών που θα αναλωθούν στην παραγω
γική διαδικασία ή κατά την παροχή υπηρεσιών. [Παραπομπή:
Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

CurrentMember

member

Τρέχουσα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια τρέχουσα χρονική περίοδο.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35Ν,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Τρέχον φυσικό αέριο

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό ενός φυσικού μείγματος αερίων υδρογονανθράκων. [Πα
ραπομπή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedA
sCollateralForWhichTransfere
eHasRightByContractOrCustom
ToSellOrRepledgeCollateral

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα μη ταμειακά
περιουσιακά στοιχεία ενεχυρια
σμένα ως εξασφάλιση για τα
οποία ο εκδοχέας έχει δικαίωμα,
βάσει σύμβασης ή συνήθειας, να
πωλήσει ή να επανενεχυριάσει
την εξασφάλιση

Το ποσό των κυκλοφορούντων μη ταμειακών περιουσιακών
στοιχείων (όπως είναι τα χρεωστικά και συμμετοχικά μέσα)
που παρέχονται ως εξασφάλιση στον εκδοχέα, για τα οποία
ο εκδοχέας έχει το δικαίωμα, βάσει σύμβασης ή συνήθειας, να
πωλήσει ή να επανενεχυριάσει την εξασφάλιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 3.2.23 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 37 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIs
suedAndCurrentPortionOfNon
currentNotesAndDebenturesIs
sued

X instant,
credit

Κυκλοφορούντα εκδοθέντα
γραμμάτια και χρεωστικά ομό
λογα και κυκλοφορούν μέρος
των μη κυκλοφορούντων εκδο
θέντων γραμματίων και χρεω
στικών ομολόγων

Το ποσό για τα εκδοθέντα γραμμάτια και χρεωστικά ομόλογα
και το κυκλοφορούν μέρος των μη κυκλοφορούντων εκδοθέ
ντων γραμματίων και χρεωστικών ομολόγων. [Παραπομπή:
Εκδοθέντα γραμμάτια και χρεωστικά ομόλογα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Τρέχοντα αποθέματα μεταλλεύ
ματος

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό των αποθεμάτων μεταλλεύματος. [Παραπομπή: Αποθέ
ματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentPackagingAndStorage
Materials

X instant,
debit

Τρέχοντα υλικά συσκευασίας και
αποθήκευσης

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό για υλικά συσκευασίας και αποθήκευσης. [Παραπομπή:
Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfE
nergy

X instant,
credit

Τρέχοντες πληρωτέοι λογαρια
σμοί για αγορά ενέργειας

Το ποσό των τρεχόντων πληρωτέων λογαριασμών για την
αγορά ενέργειας. [Παραπομπή: Πληρωτέα ποσά για την
αγορά ενέργειας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOf
NoncurrentAssets

X instant,
credit

Τρέχοντες πληρωτέοι λογαρια
σμοί για αγορά μη κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοι
χείων

Το ποσό των τρεχόντων πληρωτέων λογαριασμών για την
αγορά μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. [Παρα
πομπή: Πληρωτέοι λογαριασμοί για την αγορά μη κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοιχείων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecuri
tyAndTaxesOtherThanIncome
Tax

X instant,
credit

Τρέχοντες πληρωτέοι λογαρια
σμοί για κοινωνική ασφάλιση
και φόρους εκτός φόρου εισο
δήματος

Το ποσό των τρεχόντων πληρωτέων λογαριασμών για κοινω
νική ασφάλιση και φόρους εκτός του φόρου εισοδήματος.
[Παραπομπή: Πληρωτέοι λογαριασμοί για κοινωνική ασφά
λιση και φόρους εκτός του φόρου εισοδήματος]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetroche
micalProducts

X instant,
debit

Τρέχοντα προϊόντα πετρελαίου
και πετροχημικά προϊόντα

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό των προϊόντων που προέρχονται από αργό πετρέλαιο και
φυσικό αέριο. [Παραπομπή: Τρέχον αργό πετρέλαιο· Τρέχον
φυσικό αέριο]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBor
rowings

X instant,
credit

Τρέχον μέρος μη τρεχουσών
δανειοληπτικών πράξεων

Το τρέχον μέρος των μη τρεχουσών δανειοληπτικών πράξεων.
[Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant,
debit

Τρέχοντα προπληρωθέντα έξοδα

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως κυκλοφορούν περιουσιακό
στοιχείο για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την
περίοδο κατά την οποία θα υπάρξει το οικονομικό όφελος.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurre
ntAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurre
ntAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOther
CurrentAssets

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

ifrs-full

CurrentProvisions

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmployee
Benefits

Ετικέτα

Τρέχουσες προπληρωμές

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των τρεχουσών προπληρωμών. [Παραπομπή: Προ
πληρωμές]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

Το ποσό των τρεχουσών προπληρωμών και των τρεχόντων
δεδουλευμένων εσόδων. [Παραπομπή: Προπληρωμές· Δεδου
λευμένα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Τρέχουσες προπληρωμές και
άλλα κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία

Το ποσό των τρεχουσών προπληρωμών και άλλων κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Άλλα κυκλο
φορούντα περιουσιακά στοιχεία· Τρέχουσες προπληρωμές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία προγραμματισμού

Το ποσό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προ
γραμματισμού. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγραμ
ματισμού]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

X instant,
credit

Τρέχουσες προβλέψεις

Το ποσό των τρεχουσών προβλέψεων. [Παραπομπή: Προβλέ
ψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιβ

Το ποσό των τρεχουσών προβλέψεων για παροχές σε εργαζο
μένους. [Παραπομπή: Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομέ
νους]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 78 δ

Τρέχουσες προπληρωμές [ab
stract]

X instant,
debit

Τρέχουσες προπληρωμές και
τρέχοντα δεδουλευμένα έσοδα

Τρέχουσες προπληρωμές και
τρέχοντα δεδουλευμένα έσοδα
[abstract]

X instant,
credit

Τρέχουσες προβλέψεις για
παροχές σε εργαζομένους
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Τρέχουσες προβλέψεις [abstract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τρέχουσες πρώτες ύλες και τρέ
χουσες προμήθειες παραγωγής

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό για τρέχουσες πρώτες ύλες και τρέχουσες προμήθειες
παραγωγής. [Παραπομπή: Τρέχουσες προμήθειες παραγωγής·
Τρέχουσες πρώτες ύλες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSupplies

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSuppliesAbstract

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAs
sociates

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από
συγγενείς επιχειρήσεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από συγγενείς επι
χειρήσεις. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFrom
JointVentures

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από
κοινοπραξίες

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από κοινοπραξίες.
[Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

CurrentReceivablesFromContrac
tsWithCustomers

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από
συμβάσεις με πελάτες

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από συμβάσεις με
πελάτες. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRenta
lOfProperties

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από
εκμίσθωση ακινήτων

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από εκμίσθωση
ακινήτων. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από εκμίσθωση ακινήτων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOf
Properties

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από
πώληση ακινήτων

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από πώληση ακι
νήτων. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από πώληση ακινήτων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

Τρέχουσες πρώτες ύλες και τρέ
χουσες προμήθειες παραγωγής
[abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentReceivablesFromTaxesO
therThanIncomeTax

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από
φόρους εκτός φόρου εισοδήμα
τος

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από φόρους εκτός
του φόρου εισοδήματος. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από φόρους
εκτός του φόρου εισοδήματος]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefi
nedBenefitPlan

X instant,
debit

Κυκλοφορούν καθαρό περιου
σιακό στοιχείο καθορισμένων
παροχών

Το ποσό του κυκλοφορούντος καθαρού περιουσιακού στοι
χείου καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Καθαρό περιου
σιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDe
finedBenefitPlan

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμη καθαρή υπο
χρέωση καθορισμένων παροχών

Το ποσό της βραχυπρόθεσμης καθαρής υποχρέωσης καθορι
σμένων παροχών. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση καθορι
σμένων παροχών]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Τρέχουσα πρόβλεψη για επι
στροφές χρημάτων

Το ποσό της τρέχουσας πρόβλεψης για επιστροφές χρημάτων.
[Παραπομπή: Πρόβλεψη για επιστροφές χρημάτων]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
4 Πολιτική για επιστροφές χρημά
των, παράδειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCash
Equivalents

X instant,
debit

Κυκλοφορούντα ταμειακά δια
θέσιμα και ισοδύναμά τους με
περιορισμό χρήσης

Το ποσό των κυκλοφορούντων ταμειακών διαθεσίμων και ισο
δυνάμων τους με περιορισμό χρήσης. [Παραπομπή: Ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμά τους με περιορισμό χρήσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Τρέχοντα πληρωτέα ποσά από
παρακρατήσεις

Το ποσό των τρεχόντων πληρωτέων ποσών από παρακρατή
σεις. [Παραπομπή: Πληρωτέα ποσά από παρακρατήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRecei
vedAndCurrentPortionOfNoncur
rentSecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Τρέχοντα εξασφαλισμένα τραπε
ζικά δάνεια που έχουν ληφθεί
και τρέχον μέρος των μη τρεχό
ντων εξασφαλισμένων τραπεζι
κών δανείων που έχουν ληφθεί

Το ποσό για τα τρέχοντα εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια
που έχουν ληφθεί και το τρέχον μέρος των μη τρεχόντων
εξασφαλισμένων τραπεζικών δανείων που έχουν ληφθεί. [Πα
ραπομπή: Εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια που έχουν ληφθεί]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentServiceCostNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Κόστος τρέχουσας απασχόλη
σης, καθαρή υποχρέωση (περι
ουσιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών

Η αύξηση (μείωση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών, που προέρχεται από την
απασχόληση εργαζομένου κατά την τρέχουσα περίοδο. [Παρα
πομπή: Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμέ
νων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 α

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Τρέχοντα φορολογικά περιου
σιακά στοιχεία

Το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε για τρέχοντα φόρο για
την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις, καθ’ υπέρβαση
του οφειλόμενου ποσού γι’ αυτές τις περιόδους. Τρέχων φόρος
είναι το ποσό των πληρωτέων (ανακτήσιμων) φόρων εισοδή
ματος που αφορά το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία)
μιας περιόδου.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιδ

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Τρέχοντα φορολογικά περιου
σιακά στοιχεία, τρέχοντα

Το τρέχον ποσό των τρεχόντων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιδ

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Τρέχοντα φορολογικά περιου
σιακά στοιχεία, μη τρέχοντα

Το μη τρέχον ποσό των τρεχόντων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιδ

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
credit

Τρέχοντα έξοδα (έσοδα) φόρου

Το ποσό των πληρωτέων (ανακτήσιμων) φόρων εισοδήματος
που αφορά το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία) μιας
περιόδου.

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 α

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriods

X duration,
credit

Τρέχοντα έξοδα (έσοδα) φόρου
και προσαρμογές για τρέχοντες
φόρους προηγούμενων περιόδων

Το ποσό για τρέχοντα έξοδα (έσοδα) φόρου και προσαρμογές
για τους τρέχοντες φόρους προηγούμενων περιόδων. [Παρα
πομπή: Τρέχοντα έξοδα (έσοδα) φόρου· Προσαρμογές για τρέ
χοντες φόρους προηγούμενων περιόδων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 80
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriodsAbstract

Τρέχοντα έξοδα (έσοδα) φόρου
και προσαρμογές για τρέχοντες
φόρους προηγούμενων περιόδων
[abstract]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Τρέχουσες φορολογικές υποχρε
ώσεις

Το ποσό του τρέχοντος φόρου για την τρέχουσα και τις προη
γούμενες χρήσεις, στον βαθμό που δεν έχει καταβληθεί. Τρέ
χων φόρος είναι το ποσό των πληρωτέων (ανακτήσιμων)
φόρων εισοδήματος που αφορά το φορολογητέο κέρδος (φο
ρολογική ζημία) μιας περιόδου.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιδ

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Τρέχουσες φορολογικές υποχρε
ώσεις, τρέχουσες

Το τρέχον ποσό των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων.
[Παραπομπή: Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιδ

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X instant,
credit

Τρέχουσες φορολογικές υποχρε
ώσεις, μη τρέχουσες

Το μη τρέχον ποσό των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσε
ων. [Παραπομπή: Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιδ

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItemsChar
gedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration,
credit

Τρέχων φόρος που αφορά στοι
χεία που πιστώθηκαν (χρεώθη
καν) απευθείας στα ίδια κεφά
λαια

Το ποσό του τρέχοντος φόρου που αφορά συγκεκριμένα στοι
χεία που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν απευθείας στα ίδια κεφά
λαια, για παράδειγμα: α) προσαρμογή στο υπόλοιπο έναρξης
των κερδών εις νέον που προκύπτει είτε από μεταβολή λογι
στικής πολιτικής που εφαρμόζεται αναδρομικά είτε από διόρ
θωση λάθους· και β) ποσά που προκύπτουν κατά την αρχική
αναγνώριση του στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων ενός σύνθετου
χρηματοοικονομικού μέσου. [Παραπομπή: Κέρδη εις νέον·
Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Τρέχουσες εμπορικές απαιτήσεις

Το ποσό των τρεχουσών εμπορικών απαιτήσεων. [Παραπομπή:
Εμπορικές απαιτήσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 68

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoansRe
ceivedAndCurrentPortionOfNon
currentUnsecuredBankLoansRe
ceived

X instant,
credit

Τρέχοντα μη εξασφαλισμένα
τραπεζικά δάνεια που έχουν
ληφθεί και τρέχον μέρος των μη
τρεχόντων μη εξασφαλισμένων
τραπεζικών δανείων που έχουν
ληφθεί

Το ποσό για τα τρέχοντα μη εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια
που έχουν ληφθεί και το τρέχον μέρος των μη τρεχόντων μη
εξασφαλισμένων τραπεζικών δανείων που έχουν ληφθεί. [Πα
ραπομπή: Μη εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια που έχουν
ληφθεί]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμες οφειλές φόρου
προστιθέμενης αξίας

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων οφειλών φόρου προστιθέμενης
αξίας. [Παραπομπή: Οφειλές φόρου προστιθέμενης αξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxReceiva
bles

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
φόρου προστιθέμενης αξίας

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων φόρου προστιθέ
μενης αξίας. [Παραπομπή: Απαιτήσεις φόρου προστιθέμενης
αξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAsse
tsMember

member

Άυλα περιουσιακά στοιχεία σχε
τικά με πελάτες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία
που σχετίζονται με πελάτες. Στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία
μπορούν να συγκαταλέγονται πελατολόγια, ανεκτέλεστες
παραγγελίες ή παραγωγή, συμβάσεις με πελάτες και συναφείς
πελατειακές σχέσεις, καθώς και μη συμβατικές πελατειακές
σχέσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAsse
tsRecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία σχε
τικά με πελάτες που αναγνωρί
ζονται από την ημερομηνία
απόκτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
για άυλα περιουσιακά στοιχεία σχετικά με πελάτες, που απο
κτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Άυλα
περιουσιακά στοιχεία σχετικά με πελάτες [member]· Συνενώ
σεις επιχειρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlansTo
ApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία από την οποία η
οντότητα σχεδιάζει να εφαρμό
σει αρχικά νέο ΔΠΧΑ

Η ημερομηνία κατά την οποία η οντότητα σχεδιάζει να εφαρ
μόσει ένα νέο ΔΠΧΑ που έχει εκδοθεί αλλά που δεν ισχύει
ακόμη.

παράδειγμα: ΔΛΠ 8 31 δ

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 170

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DateByWhichApplicationOfNe
wIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία από την οποία
απαιτείται η εφαρμογή νέου
ΔΠΧΑ

Η ημερομηνία από την οποία απαιτείται να εφαρμόσει η οντό
τητα ένα νέο ΔΠΧΑ που έχει εκδοθεί αλλά που δεν ισχύει
ακόμη.

παράδειγμα: ΔΛΠ 8 31 γ

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Χρονολογημένες υποχρεώσεις
μειωμένης εξασφάλισης

Το ποσό των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης που έχουν
καθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. [Παραπομπή: Υπο
χρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία απόκτησης

Η ημερομηνία κατά την οποία ο αποκτών αναλαμβάνει τον
έλεγχο του αποκτωμένου σε μια συνένωση επιχειρήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 β

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOf
FinancialStatements2013

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία έγκρισης για
έκδοση των οικονομικών κατα
στάσεων

Η ημερομηνία κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις
εγκρίνονται προς έκδοση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 17

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPe
riod2013

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία τέλους της περιόδου
αναφοράς

Η ημερομηνία του τέλους της περιόδου αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 51 γ

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfAssociate

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία τέλους της περιόδου
αναφοράς των οικονομικών
καταστάσεων συγγενούς επιχεί
ρησης

Η ημερομηνία του τέλους της περιόδου αναφοράς των οικο
νομικών καταστάσεων μιας συγγενούς επιχείρησης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22 β i

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfJointVe
nture2013

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία τέλους της περιόδου
αναφοράς των οικονομικών
καταστάσεων κοινοπραξίας

Η ημερομηνία του τέλους της περιόδου αναφοράς των οικο
νομικών καταστάσεων μιας κοινοπραξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22 β i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfSubsidiary

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία τέλους της περιόδου
αναφοράς των οικονομικών
καταστάσεων θυγατρικής

Η ημερομηνία του τέλους της περιόδου αναφοράς των οικο
νομικών καταστάσεων μιας θυγατρικής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 11 α

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPay
mentArrangement

text

Ημερομηνία παραχώρησης της
συμφωνίας παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Η ημερομηνία κατά την οποία παραχωρούνται οι συμφωνίες
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. [Παρα
πομπή: Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 2 IG23,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 2 45 a

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinan
cialAssetsDueToChangeInBusi
nessModel

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία ανακατάταξης χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων λόγω μεταβολής στο
επιχειρηματικό μοντέλο

Η ημερομηνία της ανακατάταξης χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων λόγω κάποιας μεταβολής στο επιχειρημα
τικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B α

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitie
sOccurredThatPermittedInsurer
ToReassessWhetherItsActivitie
sArePredominantlyConnectedWi
thInsurance

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία κατά την οποία
επήλθε μεταβολή στις δραστη
ριότητες η οποία επέτρεψε στον
ασφαλιστή να επαναξιολογήσει
κατά πόσον οι δραστηριότητές
του συνδέονται κυρίως με την
ασφάλιση

Η ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή στις δρα
στηριότητες η οποία επέτρεψε στον ασφαλιστή να επαναξιο
λογήσει κατά πόσον οι δραστηριότητές του συνδέονται κυρίως
με την ασφάλιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Γ γ ii
- Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitie
sOccurredThatResultedInInsurer
NoLongerQualifyingToApply
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

yyyy-mm-dd

Ημερομηνία κατά την οποία
επήλθε μεταβολή στις δραστη
ριότητες η οποία είχε ως αποτέ
λεσμα να μην πληροί πλέον ο
ασφαλιστής τα κριτήρια για την
εφαρμογή προσωρινής εξαίρεσης
από το ΔΠΧΑ 9

Η ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή στις δρα
στηριότητες η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην πληροί πλέον
ο ασφαλιστής τα κριτήρια για την εφαρμογή της προσωρινής
εξαίρεσης από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39D β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Χρεωστικά μέσα, ποσό που
συνεισφέρεται στην εύλογη αξία
των περιουσιακών στοιχείων
προγράμματος

Το ποσό το οποίο συνεισφέρουν τα μέσα που αντιπροσω
πεύουν χρέος (αντί για ίδια κεφάλαια) στην εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παρο
χών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος, στην
εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 γ

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Κατεχόμενα χρεωστικά μέσα

Το ποσό των μέσων που αντιπροσωπεύουν χρέος τα οποία
κατέχει η οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatA
reIncludedInInsurersRegulatory
Capital

X instant,
credit

Εκδοθέντα χρεωστικά μέσα που
περιλαμβάνονται στο ρυθμιστικό
κεφάλαιο του ασφαλιστή

Το ποσό των εκδοθέντων χρεωστικών μέσων που περιλαμβά
νονται στο ρυθμιστικό κεφάλαιο του ασφαλιστή.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 20E γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DebtSecurities

X instant,
credit

Εκδοθέντα χρεωστικά μέσα

Το ποσό των μέσων που έχουν εκδοθεί από την οικονομική
οντότητα τα οποία αντιπροσωπεύουν χρέος.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Χρεωστικοί τίτλοι [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μέσα που κατέχει η οικονο
μική οντότητα τα οποία αντιπροσωπεύουν χρέος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE60,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 94

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologi
calAssets

X duration,
credit

Μείωση λόγω συγκομιδής, βιο
λογικά περιουσιακά στοιχεία

Η μείωση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λόγω της
απόσπασης της παραγωγής από τα περιουσιακά στοιχεία ή της
λήξης της διαδικασίας ζωής των περιουσιακών στοιχείων. [Πα
ραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 δ

Κατεχόμενα χρεωστικά μέσα
[abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseIncreaseThroughTaxOn
SharebasedPaymentTransactions

X duration,
credit

Μείωση (αύξηση) μέσω φόρου
επί συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών, ίδια κεφάλαια

Η μείωση (αύξηση) των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει από
φόρο επί των συναλλαγών όπου η οικονομική οντότητα: α)
λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες από τον προμηθευτή εκείνων
των αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου και ενός
εργαζομένου) στο πλαίσιο συμφωνίας παροχών που εξαρτώ
νται από την αξία των μετοχών· ή β) αναλαμβάνει υποχρέωση
να διακανονίσει τη συναλλαγή με τον προμηθευτή στο πλαίσιο
συμφωνίας παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών, ενώ άλλη οντότητα του ιδίου ομίλου λαμβάνει εκείνα τα
αγαθά ή υπηρεσίες. [Παραπομπή: Συμφωνίες παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

X duration,
credit

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρή
σιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές
εναλλακτικές παραδοχές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
credit

Μείωση στην επιμέτρηση της
εύλογης αξίας λόγω μεταβολής
πολλαπλών μη παρατηρήσιμων
εισροών, ώστε να αντανακλώ
νται ευλόγως πιθανές εναλλα
κτικές παραδοχές, ίδιοι συμμε
τοχικοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας λόγω μετα
βολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντα
νακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

X duration,
credit

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, υποχρεώσεις

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισρο
ών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTa
xAssets

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους, περιουσιακά στοι
χεία

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη
παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTa
xEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους, ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι της οικονομικής οντότη
τας

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, που αναγνω
ρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, λόγω
μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να
αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.
[Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
Liabilities

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους, υποχρεώσεις

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων
εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτι
κές παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBeforeTa
xAssets

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα προ
φόρων, περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα προ φόρων, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρή
σιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές
εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBeforeTa
xEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα προ
φόρων, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, που αναγνω
ρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα προ φόρων, λόγω μεταβο
λής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανα
κλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομ
πή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, υποχρεώσεις

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα προ
φόρων, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxAssets

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα, μετά από
φόρους, περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μετά
από φόρους, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων
εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτι
κές παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα, μετά από
φόρους, ίδιοι συμμετοχικοί τίτ
λοι της οικονομικής οντότητας

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα μετά από φόρους, λόγω μεταβολής
πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανακλώ
νται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxLiabilities

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα μετά από
φόρους, υποχρεώσεις

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μετά από
φόρους, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxAssets

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα προ φόρων,
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα προ
φόρων, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα προ φόρων,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα προ φόρων, λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxLiabilities

X duration

Μείωση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα προ φόρων,
υποχρεώσεις

Το ποσό της μείωσης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα προ φόρων,
λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παρα
δοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesReco
veredInCurrentPeriodRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
credit

Μείωση μέσω ανακτηθέντων
υπολοίπων κατά την τρέχουσα
περίοδο, χρεωστικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων

Η μείωση στα χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που προκύπτει από υπόλοιπα
που ανακτήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο. [Παραπομπή:
Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α ii

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRever
sedInCurrentPeriodRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Μείωση μέσω αναστραφέντων
υπολοίπων κατά την τρέχουσα
περίοδο, πιστωτικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων

Η μείωση στα πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α ii
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που προκύπτει από υπόλοιπα
που αναστράφηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο. [Παραπομπή:
Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων]

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPai
dReimbursementRightsAtFairVa
lue

X duration,
credit

Μείωση των δικαιωμάτων επι
στροφής μέσω καταβολής παρο
χών, στην εύλογη αξία

Η μείωση στην εύλογη αξία των δικαιωμάτων επιστροφής που
προκύπτει από καταβληθείσες παροχές. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]· Δικαιώματα επιστροφής, στην εύλογη
αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseThroughClassifiedAsH
eldForSaleBiologicalAssets

X duration,
credit

Μείωση μέσω κατάταξης ως
κατεχόμενων προς πώληση, βιο
λογικά περιουσιακά στοιχεία

Η μείωση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μέσω της
κατάταξης ως κατεχόμενων προς πώληση ή της συμπερίληψης
σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς
πώληση. [Παραπομπή: Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται
ως κατεχόμενες προς πώληση [member]· Βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 γ

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsH
eldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Μείωση μέσω κατάταξης ως
κατεχόμενης προς πώληση, υπε
ραξία

Η μείωση της υπεραξίας μέσω της κατάταξης ως κατεχόμενης
προς πώληση. [Παραπομπή: Υπεραξία· Ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ iv

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsH
eldForSaleIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
credit

Μείωση μέσω κατάταξης ως
κατεχόμενων προς πώληση,
άυλα περιουσιακά στοιχεία και
υπεραξία

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπερα
ξίας, που προκύπτει από την κατάταξη ως κατεχόμενων προς
πώληση ή τη συμπερίληψη σε ομάδα διάθεσης που κατατάσ
σεται ως κατεχόμενη προς πώληση. [Παραπομπή: Ομάδες διά
θεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
[member]· Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε ii

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsH
eldForSaleIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration,
credit

Μείωση μέσω κατάταξης ως
κατεχόμενων προς πώληση,
άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, πλην της υπε
ραξίας, που προκύπτει από την κατάταξη ως κατεχόμενων
προς πώληση ή τη συμπερίληψη σε ομάδα διάθεσης που κατα
τάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση. [Παραπομπή: Ομάδες
διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
[member]· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseThroughClassifiedAsH
eldForSaleInvestmentProperty

X duration,
credit

Μείωση μέσω κατάταξης ως
κατεχόμενων προς πώληση,
επενδύσεις σε ακίνητα

Η μείωση των επενδύσεων σε ακίνητα μέσω της κατάταξης ως
κατεχόμενων προς πώληση ή της συμπερίληψης σε ομάδα
διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση.
[Παραπομπή: Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατε
χόμενες προς πώληση [member]· Ενσώματα πάγια· Επενδύσεις
σε ακίνητα· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχό
μενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ iii

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsH
eldForSalePropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Μείωση μέσω κατάταξης ως
κατεχόμενων προς πώληση,
ενσώματα πάγια

Η μείωση των ενσώματων παγίων μέσω της κατάταξης ως
κατεχόμενων προς πώληση ή της συμπερίληψης σε ομάδα
διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση.
[Παραπομπή: Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατε
χόμενες προς πώληση [member]· Ενσώματα πάγια· Ομάδες
διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε ii

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitio
nExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Μείωση μέσω παύσης αναγνώ
ρισης, έκθεση σε πιστωτικό κίν
δυνο έναντι δανειακών δεσμεύ
σεων και συμβολαίων χρηματο
οικονομικής εγγύησης

Η μείωση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανειακών
δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης
που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης. [Παραπομπή:
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανειακών δεσμεύσεων
και συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognition
FinancialAssets

X duration,
credit

Μείωση μέσω παύσης αναγνώ
ρισης, χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία

Η μείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
credit

Μείωση μέσω διαθέσεων,
πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η μείωση στα πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που προκύπτει από διαθέσεις.
[Παραπομπή: Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountDebitBa
lances

X duration,
credit

Μείωση μέσω διαθέσεων, χρεω
στικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η μείωση στα χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που προκύπτει από διαθέσεις.
[Παραπομπή: Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentCo
ntractAssets

X duration,
credit

Μείωση μέσω απομείωσης,
συμβατικά περιουσιακά στοιχεία

Η μείωση των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων που προ
κύπτει από απομείωση. [Παραπομπή: Συμβατικά περιουσιακά
στοιχεία· Ζημία απομείωσης]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 γ

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentsRe
gulatoryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
credit

Μείωση μέσω απομειώσεων,
χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η μείωση στα χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που προκύπτει από απομει
ώσεις. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης· Χρεωστικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryIntangibleAsse
tsAndGoodwill

X duration,
credit

Μείωση μέσω απώλειας ελέγχου
θυγατρικής, άυλα περιουσιακά
στοιχεία και υπεραξία

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπερα
ξίας που προκύπτει από την απώλεια του ελέγχου μιας θυγα
τρικής. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπερα
ξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

X duration,
credit

Μείωση μέσω απώλειας ελέγχου
θυγατρικής, άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, πλην της υπε
ραξίας, που προκύπτει από την απώλεια του ελέγχου μιας
θυγατρικής. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryOtherProvisions

X duration,
credit

Μείωση μέσω απώλειας ελέγχου
θυγατρικής, άλλες προβλέψεις

Η μείωση των άλλων προβλέψεων που προκύπτει από την
απώλεια του ελέγχου μιας θυγατρικής. [Παραπομπή: Άλλες
προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Μείωση μέσω απώλειας ελέγχου
θυγατρικής, ενσώματα πάγια

Η μείωση των ενσώματων παγίων που προκύπτει από την
απώλεια του ελέγχου μιας θυγατρικής. [Παραπομπή: Ενσώ
ματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

DecreaseThroughPerformanceO
bligationBeingSatisfiedContract
Liabilities

X duration,
credit

Μείωση μέσω εκπλήρωσης υπο
χρέωσης εκτέλεσης, συμβατικές
υποχρεώσεις

Η μείωση των συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτει από
την εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης. [Παραπομπή:
Συμβατικές υποχρεώσεις· Υποχρεώσεις εκτέλεσης [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 ε

ifrs-full

DecreaseThroughRightToConsi
derationBecomingUnconditional
ContractAssets

X duration,
credit

Μείωση μέσω δικαιώματος σε
αντάλλαγμα που καθίσταται
ανεπιφύλακτο, συμβατικά περι
ουσιακά στοιχεία

Η μείωση των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων που προ
κύπτει από το δικαίωμα σε αντάλλαγμα που καθίσταται ανε
πιφύλακτο. [Παραπομπή: Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 δ

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLia
bilitiesIncludedInDisposalGroup
sClassifiedAsHeldForSaleOther
Provisions

X duration,
credit

Μείωση μέσω μεταφοράς στις
υποχρεώσεις που περιλαμβάνο
νται σε ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενες
προς πώληση, άλλες προβλέψεις

Η μείωση στις άλλες προβλέψεις που προκύπτει από τη μετα
φορά αυτών των προβλέψεων στις υποχρεώσεις που περιλαμ
βάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχό
μενες προς πώληση. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις· Ομάδες
διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinan
cialAssets

X duration,
credit

Μείωση μέσω διαγραφής, χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Η μείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που προκύπτει από διαγραφή. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DeductibleTemporaryDifference
sForWhichNoDeferredTaxAsse
tIsRecognised

X instant

Εκπεστέες προσωρινές διαφορές
για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται
κανένα αναβαλλόμενο φορολο
γικό περιουσιακό στοιχείο

Το ποσό των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, για τις οποίες
κανένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο δεν
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό. [Παραπομπή: Προσωρινές
διαφορές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ε

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsFairValue

X instant,
debit

Συγκεντρωτικό τεκμαιρόμενο
κόστος επενδύσεων των οποίων
το τεκμαιρόμενο κόστος είναι
εύλογη αξία

Το ποσό του συγκεντρωτικού τεκμαιρόμενου κόστους των
επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες ή συγγενείς επιχειρή
σεις, των οποίων το τεκμαιρόμενο κόστος είναι η εύλογη αξία
τους στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής
οντότητας βάσει των ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχει
ρήσεις [member]· Κοινοπραξίες [member]· Θυγατρικές [mem
ber]· Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 31 β

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsPrevious
GAAPCarryingAmount

X instant,
debit

Συγκεντρωτικό τεκμαιρόμενο
κόστος επενδύσεων των οποίων
το τεκμαιρόμενο κόστος είναι
λογιστική αξία σύμφωνα με τις
προηγούμενες ΓΑΛΑ

Το ποσό του συγκεντρωτικού τεκμαιρόμενου κόστους των
επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες ή συγγενείς επιχειρή
σεις, των οποίων το τεκμαιρόμενο κόστος είναι η λογιστική
αξία τους σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΑΛΑ (Γ.Π.Λ.Α),
στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότη
τας βάσει των ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις
[member]· Λογιστική αξία [member]· Κοινοπραξίες [member]·
Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]· Θυγατρικές [member]· Επεν
δύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις·
ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 31 α

ifrs-full

DefaultFinancialStatementsDate
Member

member

Προεπιλεγμένη ημερομηνία
οικονομικών καταστάσεων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 στ i,
άξονα «Ημερομηνία δημιουργίας», εάν δεν χρησιμοποιείται γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29 γ i,
άλλο μέλος.
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 49 β i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContracts

X instant,
debit

Αναβαλλόμενο κόστος απόκτη
σης που προκύπτει από ασφαλι
στήρια συμβόλαια

Το ποσό του κόστους που βαρύνει έναν ασφαλιστή για να
πωλήσει, να αναλάβει και να ξεκινήσει ένα νέο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, του οποίου έχει αναβληθεί η αναγνώριση ως εξό
δου. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG39 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG23 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Αναβαλλόμενα έσοδα

Το ποσό υποχρέωσης που αντιπροσωπεύει έσοδα που λήφθη
καν, αλλά δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsCur
rent

X instant,
credit

Αναβαλλόμενα έσοδα που κατα
τάσσονται ως τρέχοντα

Το ποσό των αναβαλλόμενων εσόδων που κατατάσσονται ως
τρέχοντα. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Noncurrent

X instant,
credit

Αναβαλλόμενα έσοδα που κατα
τάσσονται ως μη τρέχοντα

Το ποσό των αναβαλλόμενων εσόδων που κατατάσσονται ως
μη τρέχοντα. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
credit

Αναβαλλόμενα έσοδα που ανα Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
γνωρίζονται από την ημερομηνία για αναβαλλόμενα έσοδα που αναλήφθηκαν σε μια συνένωση
απόκτησης
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έσοδα· Συνενώ
σεις επιχειρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociatedWi
thRegulatoryDeferralAccountBa
lances

X instant,
debit

Αναβαλλόμενο φορολογικό
περιουσιακό στοιχείο που συν
δέεται με υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 24,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B11 β

Το ποσό του αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοι
χείου που συνδέεται με υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα
φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· Υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα

Αναβαλλόμενα φορολογικά
περιουσιακά στοιχεία

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που είναι ανακτήσιμα σε
μελλοντικές περιόδους και αφορούν: α) εκπεστέες προσωρινές
διαφορές· β) μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες· και γ) μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς
φόρους. [Παραπομπή: Προσωρινές διαφορές [member]· Αχρη
σιμοποίητες πιστώσεις φόρου [member]· Αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιε, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 56, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ i

ifrs-full

DeferredTaxAssets

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Αναβαλλόμενα φορολογικά
περιουσιακά στοιχεία που ανα
γνωρίζονται από την ημερομηνία
απόκτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
για αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία που απο
κτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ανα
βαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· συνενώσεις επι
χειρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtilisa
tionIsDependentOnFutureTaxa
bleProfitsInExcessOfProfi
tsFromReversalOfTaxableTem
poraryDifferencesAndEntityHas
SufferedLossInJurisdictionTo
WhichDeferredTaxAssetRelates

X instant,
debit

Αναβαλλόμενο φορολογικό
περιουσιακό στοιχείο όταν η
χρησιμοποίηση εξαρτάται από
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη,
επιπλέον κερδών από αναστροφή
φορολογητέων προσωρινών δια
φορών, και η οικονομική οντό
τητα υπέστη ζημία σε δικαιοδο
σία στην οποία προέκυψε το
αναβαλλόμενο φορολογικό περι
ουσιακό στοιχείο

Το ποσό του αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοι
χείου όταν: α) η χρησιμοποίηση του αναβαλλόμενου φορολο
γικού περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη, επιπλέον των κερδών που ανακύπτουν
από την αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών
διαφορών· και β) η οικονομική οντότητα υπέστη ζημία είτε
στην τρέχουσα είτε σε προηγούμενη περίοδο, στην ίδια φορο
λογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε το αναβαλλόμενο
φορολογικό περιουσιακό στοιχείο. [Παραπομπή: Προσωρινές
διαφορές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 82

Αναβαλλόμενα φορολογικά
περιουσιακά στοιχεία και ανα
βαλλόμενες φορολογικές υπο
χρεώσεις [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DeferredTaxExpenseArising
FromWritedownOrReversalOf
WritedownOfDeferredTaxAsset

X duration,
credit

Αναβαλλόμενο έξοδο φόρου που
προκύπτει από υποτίμηση ή
αναστροφή υποτίμησης αναβαλ
λόμενου φορολογικού περιου
σιακού στοιχείου

Το ποσό του αναβαλλόμενου εξόδου φόρου, που προκύπτει
από την υποτίμηση, ή αναστροφή προηγούμενης υποτίμησης,
ενός αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου.
[Παραπομπή: Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοι
χεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 ζ

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration,
credit

Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα)
φόρου

Το ποσό των εξόδων (εσόδων) φόρου που σχετίζεται με μετα
βολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και τα
αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομ
πή: Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· αναβαλ
λόμενες φορολογικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ ii

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAb
stract

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration

Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα)
φόρου που αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα

Το ποσό των εξόδων (εσόδων) φόρου που σχετίζεται με μετα
βολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και τα
αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία, που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα φορο
λογικά περιουσιακά στοιχεία· Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα)
φόρου· Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ ii

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
latingToOriginationAndReversa
lOfTemporaryDifferences

X duration,
credit

Αναβαλλόμενο έξοδο (έσοδο)
φόρου που σχετίζεται με δημι
ουργία και αναστροφή προσωρι
νών διαφορών

Το ποσό του αναβαλλόμενου εξόδου ή εσόδου φόρου που
σχετίζεται με τη δημιουργία ή την αναστροφή των προσωρι
νών διαφορών. [Παραπομπή: Προσωρινές διαφορές [member]·
Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου]

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 γ

Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα)
φόρου [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DeferredTaxExpenseIncomeRe
latingToTaxRateChangesOrIm
positionOfNewTaxes

X duration,
credit

Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα)
φόρου που σχετίζονται με μετα
βολές στους φορολογικούς
συντελεστές ή επιβολή νέων
φόρων

Το ποσό των αναβαλλόμενων εξόδων ή εσόδων φόρου που
σχετίζονται με μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές ή
την επιβολή νέων φόρων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έξοδα
(έσοδα) φόρου]

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 δ

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που θα καταβληθούν σε
μελλοντικές περιόδους, που αφορούν φορολογητέες χρονικές
διαφορές. [Παραπομπή: Προσωρινές διαφορές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιε

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabili
tiesArisingFromContractsWithin
ScopeOfIFRS4AndNonderivati
veInvestmentContracts

X instant,
credit

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις για υποχρεώσεις
που απορρέουν από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 4 και επενδυ
τικές συμβάσεις μη παραγώγων

Το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων για
υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4 και επενδυτικές συμβάσεις
μη παραγώγων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 20E γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecognise X instant,
dAsOfAcquisitionDate
credit

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις που αναγνωρίζο
νται από την ημερομηνία από
κτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
για αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που αναλήφθη
καν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Αναβαλλό
μενες φορολογικές υποχρεώσεις· Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant,
credit

Αναβαλλόμενη φορολογική υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο)

Το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ή
περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενες φορο
λογικές υποχρεώσεις· Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ i

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssociated
WithRegulatoryDeferralAccount
Balances

X instant,
credit

Αναβαλλόμενη φορολογική υπο
χρέωση που συνδέεται με υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων

Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που
συνδέεται με υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενες φορολογι
κές υποχρεώσεις· Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμι
ζόμενων δραστηριοτήτων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 24,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B11 β

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItemsCh
argedOrCreditedDirectlyToE
quity

X duration

Αναβαλλόμενος φόρος που
αφορά στοιχεία που πιστώθηκαν
(χρεώθηκαν) απευθείας στα ίδια
κεφάλαια

Το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου που αφορά στοιχεία που
πιστώθηκαν (χρεώθηκαν) απευθείας στα ίδια κεφάλαια. [Πα
ραπομπή: Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 α

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPre
sentValue

X instant,
credit

Υποχρέωση καθορισμένων
παροχών, στην παρούσα αξία

Η παρούσα αξία, πριν από την αφαίρεση οποιουδήποτε περι κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 57 a
ουσιακού στοιχείου του προγράμματος, των αναμενόμενων
μελλοντικών πληρωμών που απαιτούνται για την τακτοποίηση
της υποχρέωσης που προέρχεται από υπηρεσία εργαζομένου
κατά την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους. [Παρα
πομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος, στην εύλογη
αξία]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 138
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DefinedBenefitPlansMember

member

Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει προγράμματα παροχών μετά γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 138
την έξοδο από την υπηρεσία, εκτός από τα προγράμματα
καθορισμένων εισφορών. Προγράμματα καθορισμένων εισφο
ρών είναι προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την
υπηρεσία, βάσει των οποίων μια οικονομική οντότητα κατα
βάλλει καθορισμένες εισφορές σε μια χωριστή οικονομική
οντότητα (ταμείο) και δεν θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρό
μενη δέσμευση να πληρώνει περαιτέρω εισφορές, αν το ταμείο
δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει
όλες τις παροχές σε εργαζομένους που αφορούν την υπηρεσία
του εργαζομένου κατά την τρέχουσα και τις προηγούμενες
περιόδους. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Προγράμματα καθορισμένων παροχών», εάν δεν χρη
σιμοποιείται άλλο μέλος.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherThan
MultiemployerPlansStatePlan
sAndPlansThatShareRisksBetwe
enEntitiesUnderCommonControl
Member

member

Προγράμματα καθορισμένων
παροχών πλην προγραμμάτων
πολλών εργοδοτών, κρατικών
προγραμμάτων και προγραμμά
των που επιμερίζουν τους κιν
δύνους ανάμεσα σε οικονομικές
οντότητες που τελούν υπό κοινό
έλεγχο [member]

Αυτό το μέλος αντιπροσωπεύει τα προγράμματα καθορισμέ
νων παροχών πλην προγραμμάτων πολλών εργοδοτών, κρατι
κών προγραμμάτων και προγραμμάτων που επιμερίζουν τους
κινδύνους ανάμεσα σε οικονομικές οντότητες που τελούν υπό
κοινό έλεγχο. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 138

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatShare
RisksBetweenEntitiesUnderCom
monControlMember

member

Προγράμματα καθορισμένων
παροχών με επιμερισμό των
κινδύνων μεταξύ των οντοτήτων
που τελούν υπό κοινό έλεγχο
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει προγράμματα καθορισμένων
παροχών που επιμερίζουν τους κινδύνους ανάμεσα σε οικονο
μικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο, όπως μια
μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της. [Παραπομπή: Προ
γράμματα καθορισμένων παροχών [member]· Θυγατρικές
[member]· Μητρική [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 149
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DepartureFromRequirementOfI
FRSAxis

axis

Παρέκκλιση από απαίτηση
ΔΠΧΑ [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 20 δ

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Καταθέσεις από τράπεζες

Το ποσό των υποχρεώσεων από καταθέσεις από τράπεζες που
κατέχονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Καταθέσεις από πελάτες

Το ποσό των υποχρεώσεων από καταθέσεις από πελάτες που
κατέχονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbstract

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

Το ποσό των εξόδων αποσβέσεων και ζημίας απομείωσης
(αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
LossAbstract

Καταθέσεις από πελάτες [ab
stract]

X duration,
credit

Απόσβεση και ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα

Απόσβεση και ζημία απομεί
ωσης (αναστροφή ζημίας απο
μείωσης) που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Έξοδα αποσβέσεων

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των εξόδων αποσβέσεων. Αποσβέσεις είναι οι συστη
ματικές κατανομές αποσβέσιμων ποσών περιουσιακών στοιχεί
ων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 99, γνωστοποί
ηση: ΔΛΠ 1 104, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 12 B13 δ, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 8 23 ε, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 8 28 ε

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationEx
pense

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationEx
penseAbstract

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Απόσβεση, βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία

Το ποσό της απόσβεσης που αναγνωρίζεται για τα βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Βιο
λογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 55 γ

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration,
credit

Έξοδα αποσβέσεων

Το ποσό των εξόδων αποσβέσεων. Απόσβεση είναι η συστη
ματική κατανομή αποσβέσιμων ποσών ενσώματων περιουσια
κών στοιχείων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

DepreciationInvestmentProperty

X duration

Απόσβεση, επενδύσεις σε ακί
νητα

Το ποσό της απόσβεσης που αναγνωρίζεται για τις επενδύσεις
σε ακίνητα. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Επενδύσεις σε
ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ iv,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76

ifrs-full

DepreciationMethodBiologica
lAssetsAtCost

text

Μέθοδος απόσβεσης, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία, στο
κόστος

Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται για βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία που είχαν επιμετρηθεί στο κόστος τους μείον
τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομεί
ωσης. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 δ

Έξοδα αποσβέσεων [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DepreciationMethodInvestment
PropertyCostModel

text

Μέθοδος απόσβεσης, επενδύσεις
σε ακίνητα, μέθοδος κόστους

Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται για τις επενδύσεις
σε ακίνητα, που επιμετρούνται με χρήση της μεθόδου του
κόστους. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 α

ifrs-full

DepreciationMethodPropertyPla
ntAndEquipment

text

Μέθοδος απόσβεσης, ενσώματα
πάγια

Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται για τα ενσώματα
πάγια. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 β

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAndE
quipment

X duration

Απόσβεση, ενσώματα πάγια

Το ποσό της απόσβεσης για τα ενσώματα πάγια. [Παραπομπή:
Έξοδα αποσβέσεων· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε vii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 75 α

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAsse
tsAtCost

X.XX dura
tion

Συντελεστής απόσβεσης, βιολο
γικά περιουσιακά στοιχεία, στο
κόστος

Ο συντελεστής απόσβεσης που χρησιμοποιείται για τα βιολο
γικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 ε

ifrs-full

DepreciationRateInvestmentPro
pertyCostModel

X.XX dura
tion

Συντελεστής απόσβεσης, επεν
δύσεις σε ακίνητα, μέθοδος
κόστους

Ο συντελεστής απόσβεσης που χρησιμοποιείται για τις επεν
δύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 β

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPla
ntAndEquipment

X.XX dura
tion

Συντελεστής απόσβεσης, ενσώ
ματα πάγια

Ο συντελεστής απόσβεσης που χρησιμοποιείται για τα ενσώ
ματα πάγια. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 γ

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Απόσβεση, περιουσιακά στοιχεία
με δικαίωμα χρήσης

Το ποσό της απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Περιου
σιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που κατατάσσονται ως παράγωγα μέσα. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Παράγωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForHedging

X instant,
debit

Παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διακρα
τούμενα για αντιστάθμιση

Το ποσό των παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που διακρατούνται για αντιστάθμιση. [Παραπομπή:
Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForTrading

X instant,
debit

Παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διακρα
τούμενα για διαπραγμάτευση

Το ποσό των παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που διακρατούνται για διαπραγμάτευση. [Παραπομ
πή: Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία·
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που ταξινομούνται ως διακρατού
μενα για διαπραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Παράγωγες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που κατα
τάσσονται ως παράγωγα μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία· Παράγωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesH
eldForHedging

X instant,
credit

Παράγωγες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις διακρατούμενες για
αντιστάθμιση

Το ποσό των παράγωγων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
που διακρατούνται για αντιστάθμιση. [Παραπομπή: Παράγω
γες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesH
eldForTrading

X instant,
credit

Παράγωγες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις διακρατούμενες για
διαπραγμάτευση

Το ποσό των παράγωγων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
που διακρατούνται για διαπραγμάτευση. [Παραπομπή: Παρά
γωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις· Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που
πληρούν τον ορισμό των διακρατούμενων για διαπραγμάτευ
ση]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DerivativeFinancialLiabilitiesUn
discountedCashFlows

X instant,
credit

Παράγωγες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις, απροεξόφλητες
ταμειακές ροές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε
σχέση με παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. [Πα
ραπομπή: Παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 39 β

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromAssetsBac
kingContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeInve
stmentContracts

X instant,
credit

Παράγωγες υποχρεώσεις που
χρησιμοποιούνται για τον
μετριασμό κινδύνων που απορ
ρέουν από περιουσιακά στοιχεία
που εξασφαλίζουν συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 4 και επενδυ
τικές συμβάσεις μη παραγώγων

Το ποσό των παράγωγων υποχρεώσεων που χρησιμοποιούνται
για τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τα περι
ουσιακά στοιχεία που εξασφαλίζουν τα συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4 και επενδυτικές
συμβάσεις μη παραγώγων. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 20E γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS4AndNon
derivativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Παράγωγες υποχρεώσεις που
χρησιμοποιούνται για τον
μετριασμό κινδύνων που απορ
ρέουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 4 και επενδυτικές συμ
βάσεις μη παραγώγων

Το ποσό των παράγωγων υποχρεώσεων που χρησιμοποιούνται
για τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τα συμ
βόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4 και
επενδυτικές συμβάσεις μη παραγώγων. [Παραπομπή: Παρά
γωγα [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 20E γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DerivativesAmountContributed
ToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Παράγωγα, ποσό που συνεισφέ
ρεται στην εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων προ
γράμματος

Το ποσό το οποίο συνεισφέρουν τα παράγωγα στην εύλογη
αξία των περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμέ
νων παροχών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμ
ματος, στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παρο
χών [member]· Παράγωγα [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DerivativesMember

member

Παράγωγα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά μέσα ή
άλλα συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 9 και διαθέτουν και τα τρία ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Η αξία τους μεταβάλλεται σύμφωνα με τις μεταβολές καθο
ρισμένου επιτοκίου, τιμής χρηματοοικονομικού μέσου, τιμής
βασικού εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, δείκτη
τιμών ή συντελεστών, πιστοληπτικής διαβάθμισης ή πιστωτι
κού δείκτη ή άλλης μεταβλητής, με την προϋπόθεση ότι, στην
περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, η μεταβλητή
δεν αφορά συγκεκριμένα έναν συμβαλλόμενο (ορισμένες
φορές αποκαλείται ως «υποκείμενο»)· β) Δεν προϋποθέτουν
αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτούν ελάχιστη αρχική επέν
δυση σε σχέση με άλλους τύπους συμβάσεων που θα αναμε
νόταν να έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές των
συνθηκών της αγοράς· γ) Διακανονίζονται σε μελλοντική ημε
ρομηνία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE60,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 94, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40B, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 6

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmou
ntOfIntangibleAssetsMaterialTo
Entity

text

Περιγραφή άυλων περιουσιακών
στοιχείων σημαντικών για την
οικονομική οντότητα

Η περιγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων που είναι σημα
ντικά για τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντό
τητας. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπε
ραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 β

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmou
ntOfIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLife

text

Περιγραφή άυλων περιουσιακών
στοιχείων με αόριστη ωφέλιμη
ζωή, που υποστηρίζουν την
αξιολόγηση αόριστης ωφέλιμης
ζωής

Η περιγραφή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη
ωφέλιμη ζωή, που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της αόριστης
ωφέλιμης ζωής. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingFor
TransactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

Περιγραφή του καταλογισμού
συναλλαγής που αναγνωρίζεται
χωριστά από την απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων και την
ανάληψη υποχρεώσεων σε
συνένωση επιχειρήσεων

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο αποκτών καταλόγισε
μια συναλλαγή, που αναγνωρίζεται χωριστά από την απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε
μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιβ ii

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Assets

text

Περιγραφή της απόφασης λογι
στικής πολιτικής για χρήση της
εξαίρεσης του ΔΠΧΑ 13.48,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή του γεγονότος ότι η οντότητα έλαβε μια από
φαση λογιστικής πολιτικής για τη χρήση της εξαίρεσης της
παραγράφου 48 του ΔΠΧΑ 13 για τα περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Liabilities

text

Περιγραφή της απόφασης λογι
στικής πολιτικής για χρήση της
εξαίρεσης του ΔΠΧΑ 13.48,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή του γεγονότος ότι η οντότητα έλαβε μια από
φαση λογιστικής πολιτικής για τη χρήση της εξαίρεσης της
παραγράφου 48 του ΔΠΧΑ 13 για τις υποχρεώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForAvailableforsaleFinancialAs
setsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Διαθέσιμα προς πώληση χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBiologicalAssetsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή:
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingCostsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για κόστος δανεισμού [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τόκους και άλλες δαπάνες που πραγματοποιεί η
οικονομική οντότητα σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαίων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για δανειοληπτικές πράξεις
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις δανειοληπτικές πράξεις. [Παραπομπή: Δανει
οληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsAnd
GoodwillExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για συνενώσεις επιχειρή
σεων και υπεραξία [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις συνενώσεις επιχειρήσεων και την υπεραξία. [Πα
ραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsExpla
natory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για συνενώσεις επιχειρή
σεων [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώ
σεις επιχειρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCashFlowsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για ταμειακές ροές [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις ταμειακές ροές.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCollateralExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για εξασφαλίσεις [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις εξασφαλίσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForConstructionInProgressExpla
natory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για κατασκευές σε εξέλιξη
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις κατασκευές σε εξέλιξη. [Παραπομπή: Κατα
σκευές σε εξέλιξη]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForContingentLiabilitiesAndCo
ntingentAssetsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για ενδεχόμενες υποχρεώ
σεις και ενδεχόμενα περιουσιακά
στοιχεία [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τα ενδεχόμενα
περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
[member]· Περιγραφή της φύσης ενδεχόμενων περιουσιακών
στοιχείων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerAcquisitionCostsEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για δαπάνες απόκτησης
πελατών [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόκτηση πελα
τών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerLoyaltyProgramme
sExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για προγράμματα εμπιστο
σύνης πελατών [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDecommissioningRestoratio
nAndRehabilitationProvisionsEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για προβλέψεις παροπλι
σμού, αποκατάστασης και εξυ
γίανσης [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις προβλέψεις παροπλισμού, αποκατάστασης και
εξυγίανσης. [Παραπομπή: Πρόβλεψη για τα έξοδα παροπλι
σμού, αποκατάστασης και εξυγίανσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContractsEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για αναβαλλόμενο κόστος
κτήσης που προκύπτει από
ασφαλιστήρια συμβόλαια [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για το αναβαλλόμενο κόστος κτήσης που προκύπτει από
ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενο
κόστος κτήσης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredIncomeTaxExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για αναβαλλόμενο φόρο
εισοδήματος [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. [Παραπομπή:
Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDepreciationExpenseExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για έξοδα αποσβέσεων
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα έξοδα αποσβέσεων. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέ
σεων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerecognitionOfFinancialIn
strumentsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για παύση αναγνώρισης
χρηματοοικονομικών μέσων
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
τητας για την παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών
μέσων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsAndHedgingExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για παράγωγα χρηματοοι
κονομικά μέσα και αντιστάθμιση
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και την αντι
στάθμιση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]· Παράγωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για παράγωγα χρηματοοι
κονομικά μέσα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]· Παρά
γωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscontinuedOperationsEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για διακοπείσες δραστη
ριότητες [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις διακοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Δια
κοπείσες δραστηριότητες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscountsAndRebatesExpla
natory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για εκπτώσεις και μειώσεις
τιμών [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις εκπτώσεις και τις μειώσεις τιμών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDividendsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για μερίσματα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα μερίσματα. Μερίσματα είναι οι διανομές κερδών
στους κατόχους επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους σε ανα
λογία της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένη κατηγορία κεφα
λαίου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEarningsPerShareExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για κέρδη ανά μετοχή [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα κέρδη ανά μετοχή.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmissionRightsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για δικαιώματα εκπομπών
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα δικαιώματα εκπομπών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmployeeBenefitsExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για παροχές σε εργαζομέ
νους [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις παροχές σε εργαζομένους. Παροχές σε εργαζο
μένους είναι όλες οι μορφές της αντιπαροχής που δίδεται από
μια οικονομική οντότητα σε αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες
από τους εργαζομένους υπηρεσίες ή για τον τερματισμό της
απασχόλησης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEnvironmentRelatedExpense
Explanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για έξοδα που σχετίζονται
με το περιβάλλον [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα έξοδα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExceptionalItemsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για έκτακτα στοιχεία [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα έκτακτα στοιχεία.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExpensesExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για έξοδα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα έξοδα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExplorationAndEvaluationEx
penditures

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για δαπάνες έρευνας και
αξιολόγησης text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις δαπάνες έρευνας και αξιολόγησης. [Παραπομπή:
Περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιο
λόγηση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 a

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 202

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFairValueMeasurementExpla
natory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επιμέτρηση εύλογης
αξίας [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFeeAndCommissionIncome
AndExpenseExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για έσοδα και έξοδα αμοι
βών και προμηθειών [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα έσοδα και έξοδα αμοιβών και προμηθειών. [Πα
ραπομπή: Έσοδα (έξοδα) από αμοιβές και προμήθειες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceCostsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για χρηματοοικονομικά
έξοδα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα χρηματοοικονομικά έξοδα. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά έξοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceIncomeAndCostsEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για χρηματοοικονομικά
έσοδα και έξοδα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialAssetsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialGuaranteesExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για χρηματοοικονομικές
εγγυήσεις [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις. [Παραπομπή:
Εγγυήσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsAtFair
ValueThroughProfitOrLossEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για χρηματοοικονομικά
μέσα στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [mem
ber]· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για χρηματοοικονομικά
μέσα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialLiabilitiesExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForForeignCurrencyTranslatio
nExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για μετατροπή συναλλάγ
ματος [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τη μετατροπή συναλλάγματος.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFranchiseFeesExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για αμοιβές δικαιόχρησης
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις αμοιβές δικαιόχρησης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForFunctionalCurrencyExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για το νόμισμα λειτουργίας
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιείται η οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGoodwillExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για υπεραξία [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την υπεραξία. [Παραπομπή: Υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGovernmentGrants

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για κρατικές επιχορηγήσεις
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις κρατικές επιχορηγήσεις, περιλαμβανομένων και
των μεθόδων παρουσίασής τους στις οικονομικές καταστάσεις.
[Παραπομπή: Δημόσιο [member]· Κρατικές επιχορηγήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 20 39 α

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHedgingExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για αντιστάθμιση [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την αντιστάθμιση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHeldtomaturityInvestmen
tsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επενδύσεις που δια
κρατούνται μέχρι τη λήξη [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη.
[Παραπομπή: Επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfAssetsExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για απομείωση περιουσια
κών στοιχείων [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την απομείωση των περιουσιακών στοιχείων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 205

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfFinancialAsse
tsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για απομείωση χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfNonfinancia
lAssetsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για απομείωση μη χρημα
τοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την απομείωση των μη χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIncomeTaxExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για φόρο εισοδήματος [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τον φόρο εισοδήματος.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInsuranceContracts

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για ασφαλιστήρια συμβό
λαια και σχετιζόμενα περιου
σιακά στοιχεία, υποχρεώσεις,
έσοδα και έξοδα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και σχετιζόμενα περι
ουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα. [Παραπομ
πή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsAndGoodwil
lExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για άυλα περιουσιακά
στοιχεία και υπεραξία [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία.
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsOtherThan
GoodwillExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας.
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInterestIncomeAndExpense
Explanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για έσοδα και έξοδα τόκων
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα έσοδα και τα έξοδα που προκύπτουν από τόκους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociates

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επενδύσεις σε συγγε
νείς επιχειρήσεις [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. [Παραπομ
πή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociatesAnd
JointVenturesExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επενδύσεις σε συγγε
νείς επιχειρήσεις και κοινοπρα
ξίες [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινο
πραξίες. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Κοι
νοπραξίες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentPropertyExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επενδύσεις σε ακίνητα
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις επενδύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Επενδύσεις
σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsInJointVentures

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επενδύσεις σε κοινο
πραξίες [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες. [Παραπομπή: Κοι
νοπραξίες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsOtherThanInve
stmentsAccountedForUsingEqui
tyMethodExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επενδύσεις εκτός από
επενδύσεις που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις επενδύσεις, εκτός από τις επενδύσεις που λογι
στικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης.
[Παραπομπή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης· Επενδύσεις εκτός από τις επενδύ
σεις που λογιστικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου της
καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIssuedCapitalExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για εκδοθέν κεφάλαιο [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για το εκδοθέν κεφάλαιο. [Παραπομπή: Εκδοθέν κεφά
λαιο]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForLeasesExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για μισθώσεις [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις μισθώσεις. Μίσθωση είναι μια συμφωνία βάσει
της οποίας ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στον μισθωτή το
δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συμφω
νημένη χρονική περίοδο, με αντάλλαγμα μια πληρωμή ή μια
σειρά πληρωμών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForLoansAndReceivablesExpla
natory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για δάνεια και απαιτήσεις
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα δάνεια και τις απαιτήσεις. [Παραπομπή: Δάνεια
και απαιτήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMeasuringInventories

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επιμέτρηση αποθεμά
των [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την επιμέτρηση των αποθεμάτων. [Παραπομπή:
Αποθέματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 2 36 α

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningAssetsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για εξορυκτικά περιου
σιακά στοιχεία [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα εξορυκτικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή:
Εξορυκτικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningRightsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για δικαιώματα εξόρυξης
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα δικαιώματα εξόρυξης. [Παραπομπή: Δικαιώματα
εξόρυξης [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForNoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
AndDiscontinuedOperationsEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες
διάθεσης που κατατάσσονται ως
κατεχόμενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται
ως κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες.
[Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα/-ες προς πώληση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForNoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Explanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες
διάθεσης που κατατάσσονται ως
κατεχόμενα/-εςπρος πώληση
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται
ως κατεχόμενα/-ες προς πώληση. [Παραπομπή: Μη κυκλοφο
ρούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσ
σονται ως κατεχόμενα/-ες προς πώληση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOffsettingOfFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για συμψηφισμό χρηματο
οικονομικών μέσων [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών μέσων. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOilAndGasAssetsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για περιουσιακά στοιχεία
πετρελαίου και φυσικού αερίου
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού
αερίου. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και
φυσικού αερίου]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProgrammingAssetsExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για περιουσιακά στοιχεία
προγραμματισμού [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα περιουσιακά στοιχεία προγραμματισμού. [Παρα
πομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγραμματισμού]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForPropertyPlantAndEquipme
ntExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για ενσώματα πάγια [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα ενσώματα πάγια. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProvisionsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για προβλέψεις [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις προβλέψεις. [Παραπομπή: Προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReclassificationOfFinancia
lInstrumentsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για ανακατάταξη χρημα
τοοικονομικών μέσων [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την ανακατάταξη χρηματοοικονομικών μέσων. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognisingDifferenceBetwe
enFairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για αναγνώριση στα απο
τελέσματα της διαφοράς μεταξύ
εύλογης αξίας κατά την αρχική
αναγνώριση και τιμής συναλλα
γής [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την αναγνώριση στα αποτελέσματα της διαφοράς
μεταξύ της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και
της τιμής συναλλαγής, ώστε να αντανακλάται μια μεταβολή
στους παράγοντες (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου) που οι
συμμετέχοντες στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη κατά την απο
τίμηση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 28 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognitionOfRevenue

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για αναγνώριση εσόδων
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την αναγνώριση των εσόδων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRegulatoryDeferralAccoun
tsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για μεταβατικούς λογαρια
σμούς ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τους μεταβατικούς λογαριασμούς ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReinsuranceExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για αντασφάλιση [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την αντασφάλιση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRepairsAndMaintenanceEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για επισκευές και συντή
ρηση [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις επισκευές και τη συντήρηση. [Παραπομπή:
Έξοδα για επισκευές και συντήρηση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRepurchaseAndReverseRe
purchaseAgreementsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για συμφωνίες πώλησης
και επαναγοράς και αγοράς και
επαναπώλησης [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς
και επαναπώλησης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForResearchAndDevelopmentEx
penseExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για έξοδα έρευνας και
ανάπτυξης [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. [Παραπομπή:
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRestrictedCashAndCashEqui
valentsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμά τους με περιορισμό
χρήσης [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά τους με περιο
ρισμό χρήσης. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύ
ναμά τους με περιορισμό χρήσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSegmentReportingExplana
tory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για πληροφόρηση κατά
τομέα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για την πληροφόρηση κατά τομέα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForServiceConcessionArrange
mentsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για συμφωνίες παραχώρη
σης δικαιώματος παροχής υπη
ρεσιών [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής
υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης δικαιώμα
τος παροχής υπηρεσιών [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSharebasedPaymentTransac
tionsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για συναλλαγές που αφο
ρούν παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις συναλλαγές στο πλαίσιο των οποίων η οικονο
μική οντότητα: α) λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες από τον προ
μηθευτή εκείνων των αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανο
μένου και ενός εργαζομένου) στο πλαίσιο συμφωνίας παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών· ή β) αναλαμβάνει
υποχρέωση να διακανονίσει τη συναλλαγή με τον προμηθευτή
στο πλαίσιο συμφωνίας παροχών που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών, ενώ άλλη οντότητα του ιδίου ομίλου λαμβάνει
εκείνα τα αγαθά ή υπηρεσίες. [Παραπομπή: Συμφωνίες παρο
χών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForStrippingCostsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για κόστος αποκάλυψης
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για το κόστος απομάκρυνσης των στείρων το οποίο
δημιουργείται σε δραστηριότητες εξόρυξης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSubsidiariesExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για θυγατρικές [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις θυγατρικές. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTaxesOtherThanIncomeTa
xExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για φόρους εκτός του
φόρου εισοδήματος [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τους φόρους εκτός του φόρου εισοδήματος. [Παρα
πομπή: Έξοδα φόρου πλην των εξόδων φόρου εισοδήματος]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTerminationBenefits

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για παροχές εξόδου από
την υπηρεσία [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις παροχές εξόδου από την υπηρεσία. [Παραπομπή:
Έξοδα παροχών εξόδου από την υπηρεσία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherPayablesEx
planatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για εμπορικούς και λοι
πούς πληρωτέους λογαριασμούς
[text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τους εμπορικούς και λοιπούς πληρωτέους λογαρια
σμούς. [Παραπομπή: Εμπορικοί και λοιποί πληρωτέοι λογαρια
σμοί]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherReceivable
sExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. [Παραπομπή:
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradingIncomeAndExpense
Explanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για έσοδα και έξοδα δια
πραγμάτευσης [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα έσοδα και έξοδα διαπραγμάτευσης. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) από διαπραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithNoncontrol
lingInterestsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για συναλλαγές με μη
ελέγχουσες συμμετοχές [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές. [Πα
ραπομπή: Μη ελέγχουσες συμμετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithRelatedPar
tiesExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για συναλλαγές με συνδε
δεμένα μέρη [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή:
Συνδεδεμένα μέρη [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTreasurySharesExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για ίδιες μετοχές [text
block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τις ίδιες μετοχές. [Παραπομπή: Ίδιες μετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForWarrantsExplanatory

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για δικαιώματα αγοράς
μετοχών [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας για τα δικαιώματα αγοράς μετοχών. Δικαιώματα αγοράς
μετοχών είναι χρηματοοικονομικά μέσα που δίδουν στον
κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει κοινές μετοχές.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ToDetermineComponentsOfCa
shAndCashEquivalents

text block

Περιγραφή της λογιστικής πολι
τικής για προσδιορισμό των
στοιχείων που συνθέτουν ταμει
ακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα [text block]

Η περιγραφή της λογιστικής πολιτικής της οικονομικής οντό
τητας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των στοι
χείων που συνθέτουν τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά
ισοδύναμα. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 46

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

text

Περιγραφή του αποκτωμένου

Η περιγραφή της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων των οποίων
αναλαμβάνει τον έλεγχο ο αποκτών σε μια συνένωση επιχει
ρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 α

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionOfAs
setsByAssumingDirectlyRelated
LiabilitiesOrByMeansOfLease

text

Περιγραφή της απόκτησης περι
ουσιακών στοιχείων με ανάληψη
άμεσα συνδεδεμένων υποχρεώ
σεων ή μέσω μίσθωσης

Η περιγραφή της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων χωρίς
μετρητά, είτε με την ανάληψη άμεσα συνδεδεμένων υποχρεώ
σεων είτε μέσω μίσθωσης.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAcquisitionOfEnti
tyByMeansOfEquityIssue

text

Περιγραφή της απόκτησης οικο
νομικής οντότητας με έκδοση
συμμετοχικών τίτλων

Η περιγραφή της απόκτησης μιας οικονομικής οντότητας
χωρίς μετρητά, με έκδοση συμμετοχικών τίτλων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44 β

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMultiem
ployerOrStatePlanOnEntitysWi
thdrawalFromPlan

text

Περιγραφή συμφωνηθείσας
κατανομής ελλείμματος ή πλεο
νάσματος προγράμματος πολλών
εργοδοτών ή κρατικού κατά την
απόσυρση οντότητας από πρό
γραμμα

Η περιγραφή τυχόν συμφωνηθείσας κατανομής ελλείμματος ή
πλεονάσματος κατά την απόσυρση της οικονομικής οντότητας
από πρόγραμμα καθορισμένων παροχών πολλών εργοδοτών ή
κρατικό. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών
πολλών εργοδοτών [member]· Κρατικά προγράμματα καθορι
σμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 γ ii

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMultiem
ployerOrStatePlanOnWindupOf
Plan

text

Περιγραφή συμφωνηθείσας
κατανομής ελλείμματος ή πλεο
νάσματος προγράμματος πολλών
εργοδοτών ή κρατικού κατά τον
τερματισμό του προγράμματος

Η περιγραφή τυχόν συμφωνηθείσας κατανομής ελλείμματος ή
πλεονάσματος κατά τον τερματισμό προγράμματος καθορισμέ
νων παροχών πολλών εργοδοτών ή κρατικού. [Παραπομπή:
Προγράμματα καθορισμένων παροχών πολλών εργοδοτών
[member]· Κρατικά προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 γ i

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfAsse
tsLiabilitiesEquityInterestsOrI
temsOfConsiderationForWhichI
nitialAccountingIsIncomplete

text

Περιγραφή περιουσιακών στοι
χείων, υποχρεώσεων, συμμετοχι
κών δικαιωμάτων ή κονδυλίων
ανταλλάγματος για τα οποία η
αρχική λογιστικοποίηση δεν
είναι πλήρης

Η περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων,
των συμμετοχικών δικαιωμάτων ή των κονδυλίων ανταλλάγ
ματος για τα οποία η αρχική λογιστικοποίηση για μια συνέ
νωση επιχειρήσεων δεν είναι πλήρης. [Παραπομπή: Συνενώ
σεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 α ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAmountsOfEntity
sOwnFinancialInstrumentsInclu
dedInFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Ίδια χρηματοοικονομικά μέσα
οντότητας που περιλαμβάνονται
στην εύλογη αξία περιουσιακών
στοιχείων προγράμματος

Η εύλογη αξία των ιδίων μεταβιβάσιμων χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 143
μέσων της οικονομικής οντότητας που περιλαμβάνονται στην
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία
προγράμματος, στην εύλογη αξία· Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]· Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfOthe
rAssetsUsedByEntityIncludedIn
FairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Άλλα περιουσιακά στοιχεία χρη
σιμοποιούμενα από οντότητα
που περιλαμβάνονται στην
εύλογη αξία περιουσιακών στοι
χείων προγράμματος

Η εύλογη αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποι γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 143
ούμενων από την οικονομική οντότητα που περιλαμβάνονται
στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία
προγράμματος, στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμέ
νων παροχών [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfProper
tyOccupiedByEntityIncludedIn
FairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Ακίνητα στα οποία στεγάζεται
οντότητα που περιλαμβάνονται
στην εύλογη αξία περιουσιακών
στοιχείων προγράμματος

Η εύλογη αξία των ακινήτων στα οποία στεγάζεται η οικονο
μική οντότητα που περιλαμβάνονται στην εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παρο
χών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος, στην
εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 143

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEntitys
ResponsibilitiesForGovernance
OfPlan

text

Περιγραφή άλλων ευθυνών της
οντότητας για τη διαχείριση
προγράμματος

Η περιγραφή των ευθυνών της οικονομικής οντότητας για τη
διαχείριση ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών, τις
οποίες δεν περιγράφει χωριστά η οντότητα, για παράδειγμα
ευθύνες των διαχειριστών ή των μελών της επιτροπής διαχεί
ρισης του προγράμματος. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορι
σμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 139 α iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfAnyRetirementBe
nefitPlanTerminationTerms

text

Περιγραφή τυχόν όρων τερματι
σμού του προγράμματος παρο
χών εξόδου από την υπηρεσία

Η περιγραφή των όρων τερματισμού του προγράμματος παρο
χών εξόδου από την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36 στ

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineDiscountRates

text

Περιγραφή της προσέγγισης που
χρησιμοποιείται για τον καθορι
σμό των προεξοφλητικών επιτο
κίων

Η περιγραφή της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό των προεξοφλητικών επιτοκίων όταν εφαρμόζεται
το ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 γ
iii - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineInvestmentCompo
nents

text

Περιγραφή της προσέγγισης που
χρησιμοποιείται για τον καθορι
σμό των επενδυτικών στοιχείων

Η περιγραφή της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό των επενδυτικών στοιχείων όταν εφαρμόζεται το
ΔΠΧΑ 17. Τα επενδυτικά στοιχεία είναι τα ποσά τα οποία η
οικονομική οντότητα πρέπει, βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαί
ου, να καταβάλει σε ασφαλιζόμενο ακόμη και αν δεν επέλθει
κάποιο ασφαλισμένο συμβάν.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 γ
iv - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineRiskAdjustmentFor
NonfinancialRisk

text

Περιγραφή της προσέγγισης που
χρησιμοποιείται για τον καθορι
σμό της προσαρμογής κινδύνου
για μη χρηματοοικονομικό κίν
δυνο

Η περιγραφή της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό της προσαρμογής κινδύνου για μη χρηματοοικονο
μικό κίνδυνο, μεταξύ άλλων και του κατά πόσον οι μεταβολές
στην προσαρμογή κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό κίν
δυνο διαχωρίζονται σε συνιστώσα παροχής υπηρεσιών ασφά
λισης και σε χρηματοοικονομική συνιστώσα της ασφάλισης ή
παρουσιάζονται στο σύνολό τους στο αποτέλεσμα της ασφαλι
στικής υπηρεσίας. [Παραπομπή: Προσαρμογή κινδύνου για μη
χρηματοοικονομικό κίνδυνο [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 γ ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfApproachUsedTo
DistinguishChangesInEstimate
sOfFutureCashFlowsArisingFro
mExerciseOfDiscretionFromOth
erChangesContractsWithoutDi
rectParticipationFeatures

text

Περιγραφή της προσέγγισης που
χρησιμοποιείται για τη διάκριση
των μεταβολών στις εκτιμήσεις
των μελλοντικών ταμειακών
ροών που προκύπτουν από την
άσκηση διακριτικής ευχέρειας
από άλλες μεταβολές, συμβόλαια
χωρίς χαρακτηριστικά άμεσης
συμμετοχής

Η περιγραφή της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για τη διά
κριση των μεταβολών στις εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμει
ακών ροών που προκύπτουν από την άσκηση διακριτικής
ευχέρειας από άλλες μεταβολές στις εκτιμήσεις των μελλοντι
κών ταμειακών ροών για συμβόλαια χωρίς χαρακτηριστικά
άμεσης συμμετοχής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια χωρίς χαρα
κτηριστικά άμεσης συμμετοχής είναι ασφαλιστήρια συμβόλαια
τα οποία δεν είναι ασφαλιστήρια συμβόλαια με χαρακτηρι
στικά άμεσης συμμετοχής. [Παραπομπή: Περιγραφή της σύν
θεσης των υποκείμενων στοιχείων για συμβόλαια με χαρακτη
ριστικά άμεσης συμμετοχής]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 γ i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfArrangementFor
ContingentConsiderationArran
gementsAndIndemnificationAs
sets

text

Περιγραφή συμφωνίας για συμ
φωνίες ενδεχόμενου ανταλλάγ
ματος και περιουσιακά στοιχεία
αποζημίωσης

Η περιγραφή των συμφωνιών ενδεχόμενου ανταλλάγματος και
των συμφωνιών για περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ζ ii

ifrs-full

DescriptionOfAssetliabilityMat
chingStrategiesUsedByPlanOrE
ntityToManageRisk

text

Περιγραφή στρατηγικών αντι
στοίχισης υποχρεώσεων με
περιουσιακά στοιχεία που χρη
σιμοποιούνται από πρόγραμμα ή
οντότητα για διαχείριση κινδύ
νων

Η περιγραφή στρατηγικών αντιστοίχισης υποχρεώσεων με
περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από το πρό
γραμμα καθορισμένων παροχών ή την οντότητα, περιλαμβανο
μένης της χρήσης ετήσιων καταβολών (ράντες) και άλλων
τεχνικών για τη διαχείριση κινδύνων, όπως longevity swaps.
[Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 146

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinancial
StatementsThatHaveBeenResta
tedForChangesInGeneralPurcha
singPowerOfFunctionalCurrency

text

Περιγραφή των βάσεων οικονο
μικών καταστάσεων που έχουν
επαναδιατυπωθεί, λόγω μεταβο
λών της γενικής αγοραστικής
δύναμης του νομίσματος λει
τουργίας

Η περιγραφή του κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις που
έχουν επαναδιατυπωθεί, λόγω μεταβολών της γενικής αγορα
στικής δύναμης του νομίσματος λειτουργίας, βασίζονται στην
προσέγγιση του ιστορικού κόστους ή στην προσέγγιση του
τρέχοντος κόστους, για τη χρηματοοικονομική αναφορά σε
συνθήκες υπερπληθωρισμού. [Παραπομπή: Προσέγγιση βάσει
του κόστους [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 29 39 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfBasisForDesigna
tingFinancialAssetsForOver
layApproach

text

Περιγραφή της βάσης καθορι
σμού χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων για προσέγ
γιση επικάλυψης

Η περιγραφή της βάσης καθορισμού χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ γ περιουσιακών στοιχείων για την προσέγγιση επικάλυψης.
Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermi
ningAmountOfPaymentForCo
ntingentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAssets

text

Περιγραφή της βάσης για προσ
διορισμό του ποσού καταβολής
για συμφωνίες ενδεχόμενου
ανταλλάγματος και περιουσιακά
στοιχεία αποζημίωσης

Η περιγραφή της βάσης για τον προσδιορισμό του ποσού
καταβολής για συμφωνίες ενδεχόμενου ανταλλάγματος και
περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ζ ii

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermi
ningFinancialAssetsEligibleFor
RedesignationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17

text

Περιγραφή της βάσης για τον
καθορισμό των χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
που είναι επιλέξιμα για προσ
διορισμό εκ νέου κατά την ημε
ρομηνία αρχικής εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή της βάσης για τον καθορισμό των χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για
προσδιορισμό εκ νέου κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμο
γής του ΔΠΧΑ 17. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοι
χείο είναι επιλέξιμο μόνο εάν το χρηματοοικονομικό περιου
σιακό στοιχείο δεν διακρατείται σε σχέση με δραστηριότητα η
οποία δεν συνδέεται με συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccou
ntingForTransactionsBetweenRe
portableSegments

text

Περιγραφή της λογιστικής βάσης
για συναλλαγές μεταξύ των προς
αναφορά τομέων

Η περιγραφή της λογιστικής βάσης για τις συναλλαγές μεταξύ
των προς αναφορά τομέων της οικονομικής οντότητας. [Πα
ραπομπή: Προς αναφορά τομείς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 27 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimationTe
chniquesUsedToDetermineWhe
therCreditRiskOfFinancialInstru
mentsHaveIncreasedSignificant
lySinceInitialRecognition

text

Περιγραφή της βάσης δεδομέ
νων και παραδοχών και τεχνικών
εκτίμησης που χρησιμοποιούνται
για να καθοριστεί κατά πόσον ο
πιστωτικός κίνδυνος χρηματοοι
κονομικών μέσων έχει αυξηθεί
σημαντικά μετά την αρχική
αναγνώριση

Η περιγραφή της βάσης των δεδομένων και των παραδοχών
και των τεχνικών εκτίμησης που χρησιμοποιούνται για να
καθοριστεί κατά πόσον ο πιστωτικός κίνδυνος των χρηματο
οικονομικών μέσων έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την αρχική
αναγνώριση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35G α ii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimationTe
chniquesUsedToDetermineWhe
therFinancialAssetIsCreditimpai
redFinancialAsset

text

Περιγραφή της βάσης δεδομέ
νων και παραδοχών και τεχνικών
εκτίμησης που χρησιμοποιούνται
για να καθοριστεί κατά πόσον
χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο αποτελεί χρηματοοικο
νομικό περιουσιακό στοιχείο
απομειωμένης πιστωτικής αξίας

Η περιγραφή της βάσης των δεδομένων και των παραδοχών
και των τεχνικών εκτίμησης που χρησιμοποιούνται για να
καθοριστεί κατά πόσον ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο αποτελεί χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
απομειωμένης πιστωτικής αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35G α iii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimationTe
chniquesUsedToMeasure12mon
thAndLifetimeExpectedCredit
Losses

text

Περιγραφή της βάσης δεδομέ
νων και παραδοχών και τεχνικών
εκτίμησης που χρησιμοποιούνται
για να επιμετρηθούν αναμενόμε
νες πιστωτικές ζημίες διάρκειας
ζωής και δωδεκαμήνου

Η περιγραφή της βάσης των δεδομένων και των παραδοχών
και των τεχνικών εκτίμησης που χρησιμοποιούνται για να επι
μετρηθούν οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες διάρκειας ζωής
και δωδεκαμήνου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35G α i

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInfor
mationOfAssociate

text

Περιγραφή της βάσης κατάρτι
σης συνοπτικών οικονομικών
πληροφοριών συγγενούς επιχεί
ρησης

Η περιγραφή της βάσης για την κατάρτιση συνοπτικών οικο
νομικών πληροφοριών μιας συγγενούς επιχείρησης. [Παραπομ
πή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B15
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInfor
mationOfJointVenture

text

Περιγραφή της βάσης κατάρτι
σης συνοπτικών οικονομικών
πληροφοριών κοινοπραξίας

Η περιγραφή της βάσης για την κατάρτιση συνοπτικών οικο
νομικών πληροφοριών μιας κοινοπραξίας. [Παραπομπή: Κοι
νοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B15

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfValuatio
nOfAssetsAvailableForBenefits

text

Περιγραφή της βάσης αποτίμη
σης περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων για παροχές

Η περιγραφή της βάσης αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων για παροχές σε προγράμματα παροχών εξόδου από
την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 α ii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichRe
gulatoryDeferralAccountBalance
sAreRecognisedAndDerecognise
dAndHowTheyAreMeasuredIni
tiallyAndSubsequently

text

Περιγραφή της βάσης επί της
οποίας αναγνωρίζονται και
παύουν να αναγνωρίζονται υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων,
και του τρόπου επιμέτρησής
τους σε αρχική και μεταγενέ
στερη φάση

Η περιγραφή της βάσης επί της οποίας αναγνωρίζονται και
παύουν να αναγνωρίζονται υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, και του τρόπου επιμέ
τρησής τους σε αρχική και μεταγενέστερη φάση, περιλαμβα
νομένου του πώς αξιολογούνται τα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων ως προς τη δυνα
τότητα ανάκτησης και πώς επιμερίζεται η ζημία απομείωσης.
[Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 32

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichUni
tsRecoverableAmountHasBeen
Determined

text

Περιγραφή της βάσης στην
οποία έχει προσδιοριστεί το
ανακτήσιμο ποσό μονάδας

Η περιγραφή της βάσης στην οποία το ανακτήσιμο ποσό της
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ομάδας μονάδων) έχει
προσδιοριστεί (ήτοι αξία λόγω χρήσης ή εύλογη αξία μείον το
κόστος της διάθεσης). [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfBasisUsedToDeter
mineSurplusOrDeficitOfMul
tiemployerPlan

text

Περιγραφή της βάσης που χρη
σιμοποιείται για προσδιορισμό
ελλείμματος ή πλεονάσματος σε
πρόγραμμα πολλών εργοδοτών ή
κρατικό

Η περιγραφή της βάσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιο
ρισμό ελλείμματος ή πλεονάσματος σε πρόγραμμα πολλών
εργοδοτών ή κρατικό, που μπορεί να επηρεάσει το ποσό των
μελλοντικών εισφορών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορι
σμένων παροχών πολλών εργοδοτών [member]· Κρατικά προ
γράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 δ iv

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPre
pareComparativeInformationTh
atDoesNotComplyWith
IFRS7AndIFRS9

text

Περιγραφή της βάσης που χρη
σιμοποιείται για κατάρτιση
συγκριτικών πληροφοριών που
δεν συμμορφώνονται με το
ΔΠΧΑ 7 και το ΔΠΧΑ 9

Η περιγραφή της βάσης που χρησιμοποιείται για την κατάρ
τιση συγκριτικών πληροφοριών που δεν συμμορφώνονται με
το ΔΠΧΑ 7 και το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 E2 β

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Περιγραφή των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων

Η περιγραφή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. [Παρα
πομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 41

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAsse
tsPreviouslyMeasuredAtCost

text

Περιγραφή των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων επιμε
τρούμενων προηγουμένως στο
κόστος

Η περιγραφή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που
προηγουμένως είχαν επιμετρηθεί στο κόστος τους μείον
τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, τα
οποία έχουν καταστεί αξιόπιστα αποτιμητέα στην εύλογη
αξία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]· Στο κόστος [member]· Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 56 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfBiologicalAsse
tsWhereFairValueInformationI
sUnreliable

text

Περιγραφή των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων όταν οι
πληροφορίες για την εύλογη
αξία είναι αναξιόπιστες

Η περιγραφή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν οι
πληροφορίες για την εύλογη αξία είναι αναξιόπιστες και η
οντότητα τα επιμετρά στο κόστος τους μείον τυχόν σωρευμέ
νες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομείωσης. [Παρα
πομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 α

ifrs-full

DescriptionOfCashgeneratingU
nit

text

Περιγραφή μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών

Η περιγραφή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (τέ
τοια ως αν είναι μια γραμμή παραγωγής, μια βιομηχανική
εγκατάσταση, μια επιχειρηματική εκμετάλλευση, μια γεωγρα
φική περιοχή, ένας τομέας για τον οποίο πρέπει να παρέχονται
πληροφορίες, όπως ορίστηκε στο ΔΠΧΑ 8). [Παραπομπή:
Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ i

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuatio
nTechniqueUsedInFairValueMe
asurementAssets

text

Περιγραφή μεταβολής στην
τεχνική αποτίμησης που χρησι
μοποιείται στην επιμέτρηση
εύλογης αξίας, περιουσιακά
στοιχεία

Η περιγραφή μιας μεταβολής στην τεχνική αποτίμησης (για
παράδειγμα, στροφή από μια προσέγγιση βάσει της αγοράς
σε μια προσέγγιση βάσει εισοδήματος ή χρήση επιπρόσθετης
τεχνικής αποτίμησης) για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Προσέγγιση βάσει
εισοδήματος [member]· Προσέγγιση βάσει της αγοράς [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfChangeInValuatio
nTechniqueUsedInFairValueMe
asurementEntitysOwnEquityIn
struments

text

Περιγραφή μεταβολής στην
τεχνική αποτίμησης που χρησι
μοποιείται στην επιμέτρηση
εύλογης αξίας, ίδιοι συμμετοχι
κοί τίτλοι της οντότητας

Η περιγραφή μιας μεταβολής στην τεχνική αποτίμησης (για
παράδειγμα, στροφή από μια προσέγγιση βάσει της αγοράς
σε μια προσέγγιση βάσει εισοδήματος ή χρήση επιπρόσθετης
τεχνικής αποτίμησης) για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. [Παραπομπή:
Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [mem
ber]· Προσέγγιση βάσει εισοδήματος [member]· Προσέγγιση
βάσει της αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuatio
nTechniqueUsedInFairValueMe
asurementLiabilities

text

Περιγραφή μεταβολής στην
τεχνική αποτίμησης που χρησι
μοποιείται στην επιμέτρηση
εύλογης αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή μιας μεταβολής στην τεχνική αποτίμησης (για
παράδειγμα, στροφή από μια προσέγγιση βάσει της αγοράς
σε μια προσέγγιση βάσει εισοδήματος ή χρήση επιπρόσθετης
τεχνικής αποτίμησης) για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Προσέγγιση βάσει εισοδήματος
[member]· Προσέγγιση βάσει της αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuatio
nTechniqueUsedToMeasureFair
ValueLessCostsOfDisposal

text

Περιγραφή μεταβολής στην
τεχνική αποτίμησης που χρησι
μοποιείται στην επιμέτρηση
εύλογης αξίας μείον το κόστος
διάθεσης

Η περιγραφή μιας μεταβολής στην τεχνική αποτίμησης που
χρησιμοποιείται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον το
κόστος της διάθεσης. [Παραπομπή: Τεχνικές αποτίμησης
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε
iiΒ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130
στ ii

ifrs-full

DescriptionOfChangeOfInve
stmentEntityStatus

text

Περιγραφή μεταβολής της ιδιό
τητας εταιρείας επενδύσεων

Η περιγραφή της μεταβολής της ιδιότητας εταιρείας επενδύσε
ων. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων [text
block]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 9Β

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEntity
sObjectivesPoliciesAndProcesse
sForManagingCapitalAndWhatE
ntityManagesAsCapital

text

Περιγραφή των μεταβολών σε
στόχους, πολιτικές και διαδικα
σίες της οντότητας για διαχεί
ριση κεφαλαίου και στοιχείων
που η οντότητα διαχειρίζεται ως
κεφάλαιο

Η περιγραφή των μεταβολών στους στόχους, τις πολιτικές και
τις διαδικασίες της οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση
κεφαλαίου και των στοιχείων που η οντότητα διαχειρίζεται ως
κεφάλαιο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 135 γ

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEstima
tionTechniquesOrSignificantAs
sumptionsMadeWhenApplyin
gImpairmentRequirementsAn
dReasonsForThoseChanges

text

Περιγραφή των μεταβολών σε
τεχνικές εκτίμησης ή σημαντικές
παραδοχές που έχουν ληφθεί
κατά την εφαρμογή απαιτήσεων
απομείωσης, και αίτια των
μεταβολών αυτών

Η περιγραφή των μεταβολών στις τεχνικές εκτίμησης ή στις
σημαντικές παραδοχές που έχουν ληφθεί κατά την εφαρμογή
των απαιτήσεων απομείωσης, και τα αίτια των εν λόγω μετα
βολών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35G γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfChangesInExposu
resToRisksThatAriseFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17An
dHowTheyArise

text

Περιγραφή των μεταβολών στην
έκθεση σε κινδύνους που απορ
ρέουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 και του πώς απορρέ
ουν

Η περιγραφή τυχόν μεταβολών στην έκθεση σε κινδύνους που
απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο
γής του ΔΠΧΑ 17 και του πώς απορρέουν.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisForActua
rialAssumptions

text

Περιγραφή των μεταβολών στις
μεθόδους και παραδοχές που
χρησιμοποιούνται κατά την
εκπόνηση ανάλυσης ευαισθησίας
για αναλογιστικές παραδοχές

Η περιγραφή των μεταβολών στις μεθόδους και τις παραδοχές
που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση της ανάλυσης ευαι
σθησίας για σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομ
πή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145 γ

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisToChan
gesInRiskExposuresThatArise
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Περιγραφή των μεταβολών στις
μεθόδους και παραδοχές που
χρησιμοποιούνται κατά την
εκπόνηση ανάλυσης ευαισθησίας
σε μεταβολές στην έκθεση σε
κινδύνους που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή των μεταβολών στις μεθόδους και παραδοχές
που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση ανάλυσης ευαισθη
σίας σε μεταβολές στην έκθεση σε κινδύνους που απορρέουν
από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17AndProcesse
sForEstimatingInputsToThose
Methods

text

Περιγραφή των μεταβολών στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των συμβο
λαίων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 και
στις διαδικασίες για την εκτί
μηση των εισροών σε αυτές τις
μεθόδους

Η περιγραφή τυχόν μεταβολών στις μεθόδους που χρησιμοποι
ούνται για την επιμέτρηση των συμβολαίων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 και στις διαδικασίες για την
εκτίμηση των εισροών σε αυτές τις μεθόδους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfChangesInMethod
sUsedToMeasureRisksThatArise
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Περιγραφή των μεταβολών στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των κινδύ
νων που απορρέουν από συμβό
λαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή τυχόν μεταβολών στις μεθόδους που χρησιμοποι
ούνται για την επιμέτρηση των κινδύνων που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInObjecti
vesPoliciesAndProcessesForMa
nagingRisksThatAriseFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17

text

Περιγραφή των μεταβολών
στους στόχους, στις πολιτικές
και στις διαδικασίες για τη δια
χείριση των κινδύνων που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή τυχόν μεταβολών στους στόχους, στις πολιτικές
και στις διαδικασίες της οικονομικής οντότητας για τη διαχεί
ριση των κινδύνων που απορρέουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInPlanTo
SellNoncurrentAssetOrDisposal
GroupHeldForSale

text

Περιγραφή των αλλαγών σχε
δίου πώλησης μη κυκλοφορού
ντος περιουσιακού στοιχείου ή
ομάδας διάθεσης κατεχόμενου/ης προς πώληση

Η περιγραφή των γεγονότων και των περιστάσεων που οδή
γησαν στην απόφαση για την αλλαγή του σχεδίου της πώλη
σης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων
διάθεσης. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοι
χεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα/-ες
προς πώληση· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατε
χόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 42

ifrs-full

DescriptionOfChangesInService
ConcessionArrangement

text

Περιγραφή των μεταβολών σε
συμφωνία παραχώρησης δικαιώ
ματος παροχής υπηρεσιών

Η περιγραφή των μεταβολών σε μια συμφωνία παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες
παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG29 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

DescriptionOfCollateralHeldAn
dOtherCreditEnhancementsFi
nancialAssetsThatAreIndividual
lyDeterminedToBeImpaired

text

Περιγραφή των εξασφαλίσεων
που έχουν ληφθεί και λοιπών
πιστωτικών ενισχύσεων, χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία για τα οποία έχει προσδιο
ριστεί σε ατομική βάση ότι είναι
απομειωμένα

Η περιγραφή της φύσης των διαθέσιμων εξασφαλίσεων και
λοιπών πιστωτικών ενισχύσεων που λαμβάνονται για χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έχει προσδιο
ριστεί σε ατομική βάση ότι είναι απομειωμένα. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAs
SecurityAndOtherCreditEnhance
ments

text

Περιγραφή των εξασφαλίσεων
που έχουν ληφθεί και λοιπών
πιστωτικών ενισχύσεων, και το
χρηματοοικονομικό αποτέλεσμά
τους όσον αφορά το ποσό που
αντιπροσωπεύει καλύτερα τη
μέγιστη έκθεση

Η περιγραφή των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί, καθώς και γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 36 β λοιπών πιστωτικών ενισχύσεων, και το χρηματοοικονομικό Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
αποτέλεσμά τους (για παράδειγμα, ποσοτικοποίηση του βαθ
μού στον οποίο οι εξασφαλίσεις και οι λοιπές πιστωτικές ενι
σχύσεις μετριάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο) όσον αφορά το
ποσό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση σε
πιστωτικό κίνδυνο. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [mem
ber]· Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAs
SecurityAndOtherCreditEnhance
ments2014

text

Περιγραφή των εξασφαλίσεων
που έχουν ληφθεί και λοιπών
πιστωτικών ενισχύσεων

Η περιγραφή των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί, καθώς και
λοιπών πιστωτικών ενισχύσεων, όσον αφορά το ποσό που
αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο. Περιλαμβάνονται περιγραφή της φύσης και της ποι
ότητας της εξασφάλισης που έχει ληφθεί, επεξήγηση τυχόν
σημαντικών μεταβολών στην ποιότητα της εν λόγω εξασφάλι
σης ή των πιστωτικών ενισχύσεων και πληροφορίες σχετικά με
τα χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία η οικονομική οντό
τητα δεν έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη ζημίας λόγω της εξασφά
λισης. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Μέγιστη
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35ΙΑ β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfCollateralHeldAs
SecurityAndOtherCreditEnhance
mentsAndTheirFinancialEffectIn
RespectOfAmountThatBestRe
presentsMaximumExposureFi
nancialInstrumentsToWhichIm
pairmentRequirementsI
nIFRS9AreNotApplied

text

Περιγραφή των εξασφαλίσεων
που έχουν ληφθεί και λοιπών
πιστωτικών ενισχύσεων, και το
χρηματοοικονομικό αποτέλεσμά
τους όσον αφορά το ποσό που
αντιπροσωπεύει καλύτερα τη
μέγιστη έκθεση, χρηματοοικονο
μικά μέσα που δεν εμπίπτουν
στις απαιτήσεις απομείωσης του
ΔΠΧΑ 9

Η περιγραφή των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί, καθώς και γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 36 β
λοιπών πιστωτικών ενισχύσεων, και το χρηματοοικονομικό
αποτέλεσμά τους (για παράδειγμα, ποσοτικοποίηση του βαθ
μού στον οποίο οι εξασφαλίσεις και οι λοιπές πιστωτικές ενι
σχύσεις μετριάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο) όσον αφορά το
ποσό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση σε
πιστωτικό κίνδυνο των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία
δεν εμπίπτουν στις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 9. [Πα
ραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Μέγιστη έκθεση σε
πιστωτικό κίνδυνο]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPermit
tedToSellOrRepledgeInAbsence
OfDefaultByOwnerOfCollateral

text

Περιγραφή των συμβατικών
όρων που συνδέονται με τη
χρήση εξασφαλίσεων από την
οντότητα, που δύνανται να
πωληθούν ή να επανενεχυρια
στούν σε περίπτωση που δεν
υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων
από τον ιδιοκτήτη εξασφάλισης

Η περιγραφή των συμβατικών όρων που συνδέονται με τη
χρήση των εξασφαλίσεων από την οικονομική οντότητα, οι
οποίες δύνανται να πωληθούν ή να επανενεχυριαστούν σε
περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων από τον
οφειλέτη ιδιοκτήτη της εξασφάλισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 15 γ

ifrs-full

DescriptionOfComparisonBetwe
enAssetsAndLiabilitiesRecogni
sedInRelationToStructuredEnti
tiesAndMaximumExposureTo
LossFromInterestsInStructuredE
ntities

text

Περιγραφή της σύγκρισης
μεταξύ περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων που αναγνω
ρίζονται σε σχέση με δομημένες
οντότητες και της μέγιστης
έκθεσης σε ζημία από συμμετο
χές σε δομημένες οντότητες

Η περιγραφή της σύγκρισης της λογιστικής αξίας των περιου
σιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της οικονομικής
οντότητας που σχετίζονται με τις συμμετοχές της σε δομημέ
νες οικονομικές οντότητες, και της μέγιστης έκθεσης της οικο
νομικής οντότητας σε ζημία από τις εν λόγω οικονομικές
οντότητες. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]· Μη ενο
ποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες [member]· Μέγι
στη έκθεση σε ζημία από συμμετοχές σε δομημένες οικονομι
κές οντότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 29 δ
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfComplianceWithI
FRSsIfAppliedForInterimFinan
cialReport

text

Περιγραφή της συμμόρφωσης με
τα ΔΠΧΑ, εάν εφαρμόζονται για
την ενδιάμεση οικονομική ανα
φορά

Η περιγραφή της συμμόρφωσης της ενδιάμεσης οικονομικής
κατάστασης της οικονομικής οντότητας προς τα ΔΠΧΑ. [Πα
ραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 19

ifrs-full

DescriptionOfCompositionOfUn
derlyingItemsForContractsWith
DirectParticipationFeatures

text

Περιγραφή της σύνθεσης των
υποκείμενων στοιχείων για συμ
βόλαια με χαρακτηριστικά άμε
σης συμμετοχής

Η περιγραφή της σύνθεσης των υποκείμενων στοιχείων για γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 111 συμβόλαια με χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής. Τα ασφα Έναρξη ισχύος 1-1-2021
λιστήρια συμβόλαια με χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής
είναι ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα οποία, κατά την ημερο
μηνία σύναψης: α) οι συμβατικοί όροι ορίζουν ότι ο ασφαλι
ζόμενος συμμετέχει σε μερίδιο μιας σαφώς προσδιορισμένης
ομάδας υποκείμενων στοιχείων· β) η οικονομική οντότητα
αναμένει να καταβάλει στον ασφαλιζόμενο ποσό που ισούται
με σημαντικό μερίδιο των αποδόσεων των υποκείμενων στοι
χείων στην εύλογη αξία· και γ) η οικονομική οντότητα ανα
μένει ότι σημαντικό ποσοστό οποιασδήποτε μεταβολής των
ποσών προς καταβολή στον ασφαλιζόμενο θα επηρεάζεται
από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των υποκείμενων στοιχεί
ων. Τα υποκείμενα στοιχεία είναι στοιχεία που καθορίζουν
ορισμένα από τα ποσά που είναι πληρωτέα σε έναν ασφαλι
ζόμενο.

ifrs-full

DescriptionOfConcentrationsO
fInsuranceRisk

text

Περιγραφή των συγκεντρώσεων
ασφαλιστικού κινδύνου

Η περιγραφή των συγκεντρώσεων ασφαλιστικού κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής του τρόπου με τον
οποίο η διοίκηση προσδιόρισε τις συγκεντρώσεις και μιας
περιγραφής του κοινού χαρακτηριστικού που εξατομικεύει
κάθε συγκέντρωση (για παράδειγμα, είδος ασφαλισμένου συμ
βάντος, γεωγραφική περιοχή ή νόμισμα).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 γ ii Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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DescriptionOfConclusionWhy
TransactionPriceWasNotBestEvi
denceOfFairValue

text

Περιγραφή του συμπεράσματος
γιατί η τιμή συναλλαγής δεν
ήταν η βέλτιστη απόδειξη εύλο
γης αξίας

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο η οικονομική οντότητα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 28 γ
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή συναλλαγής δεν ήταν η
βέλτιστη απόδειξη της εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένης
περιγραφής των αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν
την εύλογη αξία.

ifrs-full

DescriptionOfContractualAgree
mentOrStatedPolicyForChargin
gNetDefinedBenefitCost

text

Περιγραφή της συμβατικής συμ
φωνίας ή δηλωμένης πολιτικής
για χρέωση του καθαρού
κόστους καθορισμένων παροχών

Η περιγραφή της συμβατικής συμφωνίας ή δηλωμένης πολιτι γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 149 α
κής για τη χρέωση του καθαρού κόστους των καθορισμένων
παροχών, ή του γεγονότος ότι δεν υπάρχει τέτοια πολιτική, για
μια οικονομική οντότητα που συμμετέχει σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών με επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ
των διαφόρων οντοτήτων που τελούν υπό κοινό έλεγχο. [Πα
ραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών με επιμερι
σμό των κινδύνων μεταξύ των οντοτήτων που τελούν υπό
κοινό έλεγχο [member]]

ifrs-full

DescriptionOfConversionOf
DebtToEquity

text

Περιγραφή της μετατροπής υπο
χρεώσεων σε κεφάλαιο

Η περιγραφή της μετατροπής υποχρεώσεων σε κεφάλαιο χωρίς
μετρητά.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44 γ

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatisfied
WhenUsingPremiumAllocatio
nApproach

text

Περιγραφή των κριτηρίων που
πληρούνται όταν χρησιμοποιείται
η προσέγγιση κατανομής ασφα
λίστρου

Η περιγραφή των κριτηρίων των παραγράφων 53 και 69 του
ΔΠΧΑ 17 τα οποία έχουν εκπληρωθεί όταν μια οικονομική
οντότητα χρησιμοποιεί την προσέγγιση κατανομής ασφαλί
στρου. Η προσέγγιση κατανομής ασφαλίστρου, η οποία περι
γράφεται στις παραγράφους 53-59 του ΔΠΧΑ 17, είναι μια
προσέγγιση που απλουστεύει την επιμέτρηση της υποχρέωσης
για την υπολειπόμενη κάλυψη μιας ομάδας ασφαλιστηρίων
συμβολαίων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 97 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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DescriptionOfCriteriaUsedToDi
stinguishInvestmentPropertyFro
mOwneroccupiedPropertyAnd
FromPropertyHeldSaleInOrdina
ryCourseOfBusiness

text

Περιγραφή των κριτηρίων που
χρησιμοποιούνται για διαχωρι
σμό της επένδυσης σε ακίνητα
από ιδιοχρησιμοποιούμενα ακί
νητα και από ακίνητα κατεχό
μενα προς πώληση κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών

Η περιγραφή των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για να δια γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 75 γ
χωριστεί η επένδυση σε ακίνητα από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα
ακίνητα και από ακίνητα που κατέχονται προς πώληση κατά
τη συνήθη πορεία των εργασιών της οικονομικής οντότητας,
όταν η ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεων είναι δύσκο
λη. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutActivitiesSub
jectToRateRegulation

text

Περιγραφή της παραπομπής σε
γνωστοποιήσεις σχετικά με δρα
στηριότητες των οποίων οι τιμές
υπόκεινται σε ρύθμιση

Η περιγραφή της παραπομπής σε γνωστοποιήσεις σχετικά με
δραστηριότητες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 31

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutCreditRiskPre
sentedOutsideFinancialState
ments

text

Περιγραφή της παραπομπής σε
γνωστοποιήσεις σχετικά με τον
πιστωτικό κίνδυνο που παρου
σιάζονται εκτός οικονομικών
καταστάσεων

Η περιγραφή της παραπομπής σε γνωστοποιήσεις σχετικά με
τον πιστωτικό κίνδυνο που παρουσιάζονται εκτός των οικονο
μικών καταστάσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35C

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutHedgeAccou
ntingPresentedOutsideFinancial
Statements

text

Περιγραφή της παραπομπής σε
γνωστοποιήσεις σχετικά με τη
λογιστική αντιστάθμισης που
παρουσιάζονται εκτός οικονομι
κών καταστάσεων

Η περιγραφή της παραπομπής σε γνωστοποιήσεις σχετικά με
τη λογιστική αντιστάθμισης που παρουσιάζονται εκτός των
οικονομικών καταστάσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 21Β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutLeases

text

Περιγραφή της παραπομπής σε
γνωστοποιήσεις σχετικά με
μισθώσεις

Η περιγραφή της παραπομπής σε γνωστοποιήσεις σχετικά με
μισθώσεις.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstruments

text

Περιγραφή της παραπομπής σε
γνωστοποιήσεις σχετικά με τη
φύση και έκταση κινδύνων που
απορρέουν από χρηματοοικονο
μικά μέσα

Η περιγραφή της παραπομπής σε γνωστοποιήσεις σχετικά με γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B6
τη φύση και την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από
χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutPlansThatSha
reRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlInAnotherGrou
pEntitysFinancialStatements

text

Περιγραφή των παραπομπών σε
γνωστοποιήσεις σχετικά με προ
γράμματα καθορισμένων παρο
χών που επιμερίζουν τους κιν
δύνους ανάμεσα σε οικονομικές
οντότητες που τελούν υπό κοινό
έλεγχο, στις οικονομικές κατα
στάσεις άλλης οικονομικής
οντότητας του ομίλου

Η περιγραφή των παραπομπών σε γνωστοποιήσεις σχετικά με γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 150
προγράμματα καθορισμένων παροχών που επιμερίζουν τους
κινδύνους ανάμεσα σε οικονομικές οντότητες που τελούν
υπό κοινό έλεγχο, στις οικονομικές καταστάσεις άλλης οικο
νομικής οντότητας του ομίλου. [Παραπομπή: Προγράμματα
καθορισμένων παροχών με επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ
των οντοτήτων που τελούν υπό κοινό έλεγχο [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresPresentedOutsideInte
rimFinancialStatements

text

Περιγραφή της παραπομπής σε
γνωστοποιήσεις που παρουσιά
ζονται εκτός των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων

Η περιγραφή της παραπομπής σε γνωστοποιήσεις που παρου
σιάζονται εκτός των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 52
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γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfCurrencyInWhich
SupplementaryInformationIsDi
splayed

text

Περιγραφή του νομίσματος στο
οποίο απεικονίζεται συμπληρω
ματική πληροφόρηση

Η περιγραφή του νομίσματος στο οποίο απεικονίζεται η
συμπληρωματική πληροφόρηση από την οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 21 57 β

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAndFor
merWayOfAggregatingAssets

text

Περιγραφή τρέχοντος και προη
γούμενου τρόπου συγκέντρωσης
περιουσιακών στοιχείων

Η περιγραφή του τρέχοντος και του προηγούμενου τρόπου
συγκέντρωσης των περιουσιακών στοιχείων για μονάδες δημι
ουργίας ταμειακών ροών, αν η συγκέντρωση περιουσιακών
στοιχείων για την εξατομίκευση της μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών έχει αλλάξει από την προηγούμενη εκτίμηση
του ανακτήσιμου ποσού της μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών (αν υπάρχει). [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας ταμει
ακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ iii

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCommi
tmentsOrIntentionsToProvide
SupportToSubsidiary

text

Περιγραφή των τρεχουσών
δεσμεύσεων ή προθέσεων να
παρασχεθεί στήριξη σε θυγα
τρική

Η περιγραφή των τρεχουσών δεσμεύσεων ή προθέσεων να
παρασχεθεί στήριξη σε μια θυγατρική. [Παραπομπή: Θυγατρι
κές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19Δ β

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfBreache
sWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymentDu
ringPeriodOfPrincipalInterestSin
kingFundOrRedemptionTermsO
fLoansPayable

text

Περιγραφή λεπτομερειών σχε
τικά με αθετήσεις που επέτρε
ψαν στον δανειοδότη να απαι
τήσει εσπευσμένη αποπληρωμή,
κατά την περίοδο, κεφαλαίου,
τόκων, χρεολυτικού αποθέματος
ή όρων εξόφλησης πληρωτέων
δανείων

Η περιγραφή των λεπτομερειών σχετικά με τις αθετήσεις που
μεσολάβησαν κατά την περίοδο, σε σχέση με το κεφάλαιο,
τους τόκους, το χρεολυτικό απόθεμα ή τους όρους εξόφλησης
των πληρωτέων δανείων, γεγονός που επέτρεψε στον δανει
οδότη να απαιτήσει την εσπευσμένη αποπληρωμή.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 19
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfDetailsOfDefaul
tsDuringPeriodOfPrincipalIntere
stSinkingFundOrRedemptio
nTermsOfLoansPayable

text

Περιγραφή λεπτομερειών σχε
τικά με αθετήσεις κατά την
περίοδο, σε σχέση με κεφάλαιο,
τόκους, χρεολυτικό απόθεμα ή
όρους εξόφλησης πληρωτέων
δανείων

Η περιγραφή των λεπτομερειών σχετικά με τις αθετήσεις που
μεσολάβησαν κατά την περίοδο, σε σχέση με το κεφάλαιο,
τους τόκους, το χρεολυτικό απόθεμα ή τους όρους εξόφλησης
των πληρωτέων δανείων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 18 α

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesStructu
redEntityExperiencedInFinancin
gItsActivities

text

Περιγραφή των δυσκολιών που
αντιμετώπισε δομημένη οντό
τητα κατά τη χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων της

Η περιγραφή των δυσκολιών που έχει αντιμετωπίσει μια δομη
μένη οικονομική οντότητα κατά τη χρηματοδότηση των δρα
στηριοτήτων της.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 στ

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesAp
pliedToCashFlowProjections

X.XX
instant

Προεξοφλητικό επιτόκιο που
εφαρμόζεται στις προβλέψεις
ταμειακών ροών

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στις προβλέψεις
ταμειακών ροών για μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών
(ομάδα μονάδων). [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας ταμει
ακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 δ v,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε v

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesUse
dInCurrentEstimateOfValueI
nUse

X.XX
instant

Προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται σε τρέχουσα
εκτίμηση αξίας λόγω χρήσης

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην τρέ
χουσα εκτίμηση της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμει
ακών ροών που αναμένεται να αντληθούν από περιουσιακό
στοιχείο ή μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 ζ

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesUse
dInPreviousEstimateOfValueI
nUse

X.XX
instant

Προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται σε προηγούμενη
εκτίμηση αξίας λόγω χρήσης

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην προη
γούμενη εκτίμηση της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμει
ακών ροών που αναμένεται να αντληθούν από περιουσιακό
στοιχείο ή μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfEffectiveIntere
stRateDeterminedOnDateOfRe
classification

X.XX
instant

Πραγματικό επιτόκιο, που
προσδιορίζεται κατά την ημερο
μηνία της ανακατάταξης, χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που ανακατατάχθηκαν
από την κατηγορία της εύλογης
αξίας μέσω των αποτελεσμάτων
στην κατηγορία του αποσβεσμέ
νου κόστους ή της εύλογης
αξίας μέσω των λοιπών συνολι
κών εσόδων

Το πραγματικό επιτόκιο των χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που ανακατατάχθηκαν από την κατηγορία της
εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων στην κατηγορία του
αποσβεσμένου κόστους ή της εύλογης αξίας μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων, από την ημερομηνία της ανακατάταξης.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12C α

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChanging
BusinessModelForManagingFi
nancialAssetsOnFinancialState
ments

text

Περιγραφή της επίδρασης στις
οικονομικές καταστάσεις από
μεταβολή στο επιχειρηματικό
μοντέλο για τη διαχείριση χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Η περιγραφή της επίδρασης στις οικονομικές καταστάσεις από
τη μεταβολή στο επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής
οντότητας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B β

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegulato
ryFrameworkOnPlan

text

Περιγραφή της επίπτωσης του
ρυθμιστικού πλαισίου σε πρό
γραμμα

Η περιγραφή της επίπτωσης του ρυθμιστικού πλαισίου σε ένα γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 139 α ii
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, όπως το ανώτατο όριο
των περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Προγράμματα
καθορισμένων παροχών [member]]

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRange
OfOutcomesFromContingent
ConsiderationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

text

Περιγραφή της εκτίμησης του
ορίου διακύμανσης απροεξόφλη
των αποτελεσμάτων από συμ
φωνίες ενδεχόμενου ανταλλάγ
ματος και περιουσιακά στοιχεία
αποζημίωσης

Η περιγραφή της εκτίμησης του ορίου διακύμανσης των απρο
εξόφλητων αποτελεσμάτων από συμφωνίες ενδεχόμενου
ανταλλάγματος και περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ζ iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfEventOrChangeIn
CircumstancesThatCausedReco
gnitionOfDeferredTaxBenefi
tsAcquiredInBusinessCombina
tionAfterAcquisitionDate

text

Περιγραφή του συμβάντος ή της
αλλαγής στις συνθήκες που ήταν
αιτία να αναγνωριστούν οφέλη
του αναβαλλόμενου φόρου απο
κτηθέντα σε συνένωση επιχειρή
σεων μετά την ημερομηνία κτή
σης

Η περιγραφή του συμβάντος ή της αλλαγής στις συνθήκες που
ήταν αιτία να αναγνωριστούν τα οφέλη του αναβαλλόμενου
φόρου που αποκτήθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων, αλλά δεν
αναγνωρίστηκαν μέχρι μετά την ημερομηνία κτήσης. [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ια

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfRe
strictionsOnTitlePropertyPla
ntAndEquipment

text

Περιγραφή της ύπαρξης περιο
ρισμών στους τίτλους ενσώμα
των παγίων

Η περιγραφή της ύπαρξης περιορισμών στους τίτλους των
ενσώματων παγίων. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 74 a

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfThird
partyCreditEnhancement

text

Περιγραφή της ύπαρξης πιστω
τικής ενίσχυσης τρίτου

Η περιγραφή της ύπαρξης πιστωτικής ενίσχυσης τρίτου για
υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και εκδίδο
νται με αδιαχώριστη πιστωτική ενίσχυση τρίτου. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 98

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactO
fInitialApplicationOfNewStan
dardsOrInterpretations

text block

Γνωστοποίηση του αναμενόμε
νου αντικτύπου από την αρχική
εφαρμογή νέων προτύπων ή
διερμηνειών [text block]

Η γνωστοποίηση των γνωστών ή ευλόγως εκτιμώμενων πλη
ροφοριών που σχετίζονται με την εκτίμηση της πιθανής επί
δρασης της εφαρμογής νέου ΔΠΧΑ, που έχει εκδοθεί αλλά
που δεν ισχύει ακόμη.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 30 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfExpectedImpactO
fInitialApplicationOfNewStan
dardsOrInterpretationsAbstract

Γνωστοποίηση του αναμενόμε
νου αντικτύπου από την αρχική
εφαρμογή νέων προτύπων ή
διερμηνειών [abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactO
fInitialApplicationOfNewStan
dardsOrInterpretationsLineItems

Γνωστοποίηση του αναμενόμε
νου αντικτύπου από την αρχική
εφαρμογή νέων προτύπων ή
διερμηνειών [line items]

Τα στοιχεία γραμμής (κονδύλια) αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactO
fInitialApplicationOfNewStan
dardsOrInterpretationsTable

table

Γνωστοποίηση του αναμενόμε
νου αντικτύπου από την αρχική
εφαρμογή νέων προτύπων ή
διερμηνειών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με τον ανα
μενόμενο αντίκτυπο από την αρχική εφαρμογή νέων προτύπων
ή διερμηνειών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 30 β

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO
fOutflowsContingentLiabilitie
sInBusinessCombination

text

Περιγραφή του αναμενόμενου
χρονοδιαγράμματος εκροών,
ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε
συνένωση επιχειρήσεων

Η περιγραφή του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος των
εκροών οικονομικών ωφελειών για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που αναγνωρίζονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παρα
πομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]· Συνενώσεις επι
χειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO
fOutflowsOtherProvisions

text

Περιγραφή του αναμενόμενου
χρονοδιαγράμματος εκροών,
άλλες προβλέψεις

Η περιγραφή του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος των
εκροών οικονομικών ωφελειών σχετικά με τις άλλες προβλέ
ψεις. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 85 α
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ifrs-full

▼M2
Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

DescriptionOfExpectedVolatility
ShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

ifrs-full

DescriptionOfExpiryDateOfTem
poraryDifferencesUnusedTax
LossesAndUnusedTaxCredits

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOfFac
tAndReasonsWhyRangeOfOut
comesFromContingentConsidera
tionArrangementsAndIndemnifi
cationAssetsCannotBeEstimated

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Αναμενόμενη μεταβλητότητα,
παραχωρηθέντα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης

Η αναμενόμενη μεταβλητότητα της τιμής μετοχής που χρησι
μοποιείται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των παρα
χωρηθέντων μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης. Η αναμενό
μενη μεταβλητότητα είναι ένα μέτρο του ποσοστού κατά το
οποίο μια τιμή αναμένεται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια
μιας περιόδου. Το μέτρο της μεταβλητότητας που χρησιμοποι
είται σε υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης
είναι η ετησία σταθερή απόκλιση του συνεχούς ανατοκισμού
των ποσοστών απόδοσης της μετοχής κατά τη διάρκεια μιας
χρονικής περιόδου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i

text

Περιγραφή της ημερομηνίας
λήξης των εκπεστέων προσωρι
νών διαφορών, αχρησιμοποίητων
φορολογικών ζημιών και αχρη
σιμοποίητων πιστώσεων φόρου

Η περιγραφή της ημερομηνίας λήξης (αν υπάρχει) των εκπε
στέων προσωρινών διαφορών, αχρησιμοποίητων φορολογικών
ζημιών και αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων, για τους
οποίους κανένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοι
χείο δεν αναγνωρίζεται στον ισολογισμό. [Παραπομπή: Προ
σωρινές διαφορές [member]· Αχρησιμοποίητες πιστώσεις
φόρου [member]· Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ε

text

Περιγραφή της εξήγησης του
γεγονότος και των λόγων για
τους οποίους δεν μπορεί να
εκτιμηθεί όριο διακύμανσης των
αποτελεσμάτων από συμφωνίες
ενδεχόμενου ανταλλάγματος και
περιουσιακά στοιχεία αποζημίω
σης

Η περιγραφή του γεγονότος και των λόγων για τους οποίους
δεν μπορεί να εκτιμηθεί το όριο διακύμανσης των αποτελε
σμάτων από συμφωνίες ενδεχόμενου ανταλλάγματος και περι
ουσιακά στοιχεία αποζημίωσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ζ iii
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Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Πρόθεμα

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

DescriptionOfExposuresToRi
sksThatAriseFromContractsWith
inScopeOfIFRS17AndHowTh
eyArise

text

Περιγραφή της έκθεσης σε κιν
δύνους που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17
και του πώς απορρέουν

Η περιγραφή της έκθεσης σε κινδύνους που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17
και του πώς απορρέουν.

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

text

Περιγραφή της έκθεσης σε κιν
δύνους

Η περιγραφή της έκθεσης σε κινδύνους που απορρέουν από γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 α
χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhichE
ntityCanBeLiableToMultiem
ployerOrStatePlanForOtherEnti
tiesObligations

text

Περιγραφή του βαθμού στον
οποίο η οικονομική οντότητα
μπορεί να είναι υπόλογη σε
πρόγραμμα πολλών εργοδοτών ή
κρατικού για υποχρεώσεις άλλων
οντοτήτων

Η περιγραφή του βαθμού στον οποίο η οικονομική οντότητα γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 β
μπορεί να είναι υπόλογη για δεσμεύσεις άλλων οντοτήτων
δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων ενός προγράμματος
καθορισμένων παροχών πολλών εργοδοτών ή κρατικού. [Πα
ραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών πολλών εργο
δοτών [member]· Κρατικά προγράμματα καθορισμένων παρο
χών [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhich
FairValueOfInvestmentPropertyI
sBasedOnValuationByIndepen
dentValuer

text

Περιγραφή της έκτασης κατά
την οποία η εύλογη αξία επέν
δυσης σε ακίνητα βασίζεται σε
εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτι
μητή

Η περιγραφή της έκτασης κατά την οποία η εύλογη αξία της
επένδυσης σε ακίνητα (όπως επιμετρήθηκε ή γνωστοποιήθηκε
στις οικονομικές καταστάσεις) βασίζεται σε μια εκτίμηση από
έναν ανεξάρτητο εκτιμητή που διαθέτει αναγνωρισμένα και
σχετικά επαγγελματικά προσόντα και που έχει πρόσφατη
εμπειρία στην τοποθεσία και την κατηγορία της επένδυσης
που είναι υπό εκτίμηση. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 75 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfFactAndBasisOn
WhichCarryingAmountsDetermi
nedUnderPreviousGAAPWere
AllocatedIfEntityUsesExemptio
nInIFRS1D8Ab

text

Περιγραφή του γεγονότος και
της βάσης στην οποία επιμερί
στηκαν λογιστικές αξίες που
καθορίστηκαν σύμφωνα με
προηγούμενες ΓΑΛΑ, εάν η
οντότητα εφαρμόζει την εξαί
ρεση του ΔΠΧΑ 1.Δ8A(β)

Η περιγραφή του γεγονότος και της βάσης στην οποία επιμερί
στηκαν οι λογιστικές αξίες που καθορίστηκαν σύμφωνα με
προηγούμενες ΓΑΛΑ (ΓΠΛΑ), εάν η οντότητα εφαρμόζει
την εξαίρεση στην παράγραφο Δ8A(β) του ΔΠΧΑ 1 για περι
ουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 31A

ifrs-full

DescriptionOfFactAndBasisOn
WhichCarryingAmountsWereDe
terminedIfEntityUsesExemptio
nInIFRS1D8B

text

Περιγραφή του γεγονότος και
της βάσης στην οποία καθορί
στηκαν λογιστικές αξίες σύμ
φωνα με προηγούμενες ΓΑΛΑ,
εάν η οντότητα εφαρμόζει την
εξαίρεση του ΔΠΧΑ 1.Δ8Β

Η περιγραφή του γεγονότος και της βάσης στην οποία καθορί
στηκαν οι λογιστικές αξίες σύμφωνα με προηγούμενες ΓΑΛΑ
(ΓΠΛΑ), εάν η οντότητα εφαρμόζει την εξαίρεση στην παρά
γραφο Δ8Β του ΔΠΧΑ 1 για δραστηριότητες των οποίων οι
τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 31Β

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
sWhyMaximumExposureToLos
sFromInterestsInStructuredEnti
tiesCannotBeQuantified

text

Περιγραφή του γεγονότος και
των αιτιών για τις οποίες δεν
μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η
μέγιστη έκθεση σε ζημία από
συμμετοχές σε δομημένες οντό
τητες

Η περιγραφή του γεγονότος και των αιτιών για τις οποίες η
οντότητα δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει τη μέγιστη έκθεσή
της σε ζημία από τις συμμετοχές της σε δομημένες οικονομι
κές οντότητες. [Παραπομπή: Μέγιστη έκθεση σε ζημία από
συμμετοχές σε δομημένες οικονομικές οντότητες· Μη ενοποι
ημένες δομημένες οικονομικές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 29 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfFactAndReason
WhyEntitysExposureToRiskAri
singFromContractsWithinScope
OfIFRS17AtEndOfReportingPe
riodIsNotRepresentativeOfItsEx
posureDuringPeriod

text

Περιγραφή του γεγονότος και
του λόγου για τον οποίο η
έκθεση μιας οικονομικής οντό
τητας σε κίνδυνο που απορρέει
από συμβόλαια που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
17 στο τέλος της περιόδου ανα
φοράς δεν είναι αντιπροσωπευ
τική της έκθεσής της κατά τη
διάρκεια της περιόδου

Η περιγραφή του γεγονότος και του λόγου για τον οποίο η
έκθεση μιας οικονομικής οντότητας σε κίνδυνο που απορρέει
από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 στο τέλος της περιόδου αναφοράς δεν είναι αντι
προσωπευτική της έκθεσής της κατά τη διάρκεια της περιόδου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 123 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
WhySensitivityAnalysisAreUnre
presentative

text

Περιγραφή του γεγονότος και
των λόγων για τους οποίους οι
αναλύσεις ευαισθησίας δεν είναι
αντιπροσωπευτικές

Η περιγραφή του γεγονότος και των λόγων για τους οποίους οι
αναλύσεις ευαισθησίας δεν είναι αντιπροσωπευτικές των κιν
δύνων που ενέχονται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία (για παράδειγμα, λόγω του ότι η έκθεση στο τέλος του
έτους δεν αντικατοπτρίζει την έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους). [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγο
ρία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
WhyVolumeOfHedgingRelation
shipsToWhichExemptionI
nIFRS723CAppliesIsUnreprese
ntativeOfNormalVolumes

text

Περιγραφή του γεγονότος και
των λόγων για τους οποίους ο
όγκος σχέσεων αντιστάθμισης
για τις οποίες ισχύει η εξαίρεση
του ΔΠΧΑ 7.23Γ δεν είναι
αντιπροσωπευτικός συνηθισμέ
νων όγκων

Η περιγραφή του γεγονότος και των λόγων για τους οποίους ο
όγκος των σχέσεων αντιστάθμισης για τις οποίες ισχύει η
εξαίρεση της παραγράφου 23Γ του ΔΠΧΑ 7 δεν είναι αντι
προσωπευτικός των συνηθισμένων όγκων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24D

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMa
keUpGoodwillRecognised

text

Περιγραφή των παραγόντων που
αποτελούν αναγνωρισθείσα υπε
ραξία

Η ποιοτική περιγραφή των παραγόντων που αποτελούν την
αναγνωρισθείσα υπεραξία, όπως οι αναμενόμενες συνέργειες
από τον συνδυασμό των εκμεταλλεύσεων του αποκτωμένου
και του αποκτώντος, άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν μπο
ρούν να αναγνωρισθούν χωριστά, ή άλλοι παράγοντες. [Παρα
πομπή: Υπεραξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfFactThatAmountO
fChangeInAccountingEstimateI
sImpracticable

text block

Περιγραφή του γεγονότος ότι το
ποσό μεταβολής σε λογιστική
εκτίμηση είναι ανέφικτο να
εκτιμηθεί [text block]

Η περιγραφή του γεγονότος ότι το ποσό της επίδρασης σε
μελλοντικές περιόδους, λόγω μεταβολών στις λογιστικές εκτι
μήσεις, δεν γνωστοποιείται επειδή είναι ανέφικτο να εκτιμηθεί.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 40

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin
gOneOrMoreUnobservableInpu
tsToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificant
lyAssets

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι
μεταβολή μιας ή περισσότερων
μη παρατηρήσιμων εισροών,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές,
θα προκαλούσε σημαντική
μεταβολή της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή του γεγονότος ότι η μεταβολή μιας ή περισσό
τερων μη παρατηρήσιμων εισροών για την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αντανακλώ
νται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές, θα προκαλούσε
σημαντική μεταβολή της εύλογης αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin
gOneOrMoreUnobservableInpu
tsToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyE
ntitysOwnEquityInstruments

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι
μεταβολή μιας ή περισσότερων
μη παρατηρήσιμων εισροών,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές,
θα προκαλούσε σημαντική
μεταβολή της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οντότητας

Η περιγραφή του γεγονότος ότι η μεταβολή μιας ή περισσό
τερων μη παρατηρήσιμων εισροών για την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παρα
δοχές, θα προκαλούσε σημαντική μεταβολή της εύλογης αξίας.
[Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντό
τητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin
gOneOrMoreUnobservableInpu
tsToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantly
Liabilities

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι
μεταβολή μιας ή περισσότερων
μη παρατηρήσιμων εισροών,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές,
θα προκαλούσε σημαντική
μεταβολή της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή του γεγονότος ότι η μεταβολή μιας ή περισσό
τερων μη παρατηρήσιμων εισροών για την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας υποχρεώσεων, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές, θα προκαλούσε σημαντική
μεταβολή της εύλογης αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfFactThatEntityDo
esNotHaveLegalOrConstructive
ObligationToNegativeNetAsse
tsTransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMethod

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι η
οικονομική οντότητα δεν έχει
νομική ή τεκμαιρόμενη
δέσμευση σε σχέση με αρνητική
καθαρή θέση, μετάβαση από την
αναλογική ενοποίηση στη
μέθοδο της καθαρής θέσης

Η περιγραφή του γεγονότος ότι η οικονομική οντότητα δεν
έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση σε σχέση με
την αρνητική καθαρή θέση, αν η άθροιση όλων των προηγου
μένως αναλογικά ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, σε μετάβαση από την αναλογική ενοποίηση
στη μέθοδο της καθαρής θέσης, έχει ως αποτέλεσμα αρνητική
καθαρή θέση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 11 C4

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighe
stAndBestUseOfNonfinancialAs
setDiffersFromCurrentUse

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι η
μέγιστη και βέλτιστη χρήση μη
χρηματοοικονομικού περιουσια
κού στοιχείου διαφέρει από την
τρέχουσα χρήση

Η περιγραφή του γεγονότος ότι η χρήση ενός μη χρηματοοι
κονομικού περιουσιακού στοιχείου, που θα μεγιστοποιούσε
την αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας περιουσια
κών στοιχείων και υποχρεώσεων (για παράδειγμα, μια επιχεί
ρηση) εντός της οποίας θα χρησιμοποιούταν το περιουσιακό
στοιχείο, διαφέρει από την τρέχουσα χρήση του.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 θ

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpactIs
NotKnownOrReasonablyEstima
ble

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι ο
αντίκτυπος της αρχικής εφαρμο
γής νέου ΔΠΧΑ δεν είναι γνω
στός ή δεν μπορεί να εκτιμηθεί
εύλογα

Η περιγραφή του γεγονότος ότι ο αντίκτυπος από την αρχική
εφαρμογή ενός νέου ΔΠΧΑ δεν είναι γνωστός ή δεν μπορεί να
εκτιμηθεί εύλογα. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 8 31 ε ii

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMultiem
ployerPlanIsDefinedBenefitPlan

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι
πρόγραμμα πολλών εργοδοτών ή
κρατικό είναι πρόγραμμα καθο
ρισμένων παροχών

Η περιγραφή του γεγονότος ότι ένα πρόγραμμα πολλών εργο
δοτών ή κρατικό είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
[Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών πολλών
εργοδοτών [member]· Κρατικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 δ i
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ifrs-full
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfFinancialInstru
mentsDesignatedAsHedgingIn
strument

text

Περιγραφή χρηματοοικονομικών
μέσων που έχουν προσδιοριστεί
ως μέσα αντιστάθμισης

Η περιγραφή των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 β προσδιοριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Μέσα αντιστάθμισης Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
είναι προσδιοριζόμενα παράγωγα ή (για αντιστάθμιση του κιν
δύνου μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών μόνο)
προσδιοριζόμενα, μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία ή μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις των οποίων η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές αναμέ
νεται να συμψηφίσουν τις μεταβολές της εύλογης αξίας ή των
ταμειακών ροών ενός προσδιοριζόμενου αντισταθμισμένου
στοιχείου. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]· Παράγωγα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Παράγωγες χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialInstru
mentsTheirCarryingAmountAn
dExplanationOfWhyFairValue
CannotBeMeasuredReliably

text

Περιγραφή των χρηματοοικονο
μικών μέσων, λογιστική τους
αξία, και επεξήγηση του λόγου
για τον οποίο η εύλογη αξία δεν
μπορεί να επιμετρηθεί με αξιο
πιστία

Η περιγραφή των χρηματοοικονομικών μέσων, λογιστική τους
αξία, και επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η εύλογη αξία
τους δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, για χρηματοοι
κονομικά μέσα για τα οποία δεν απαιτούνται γνωστοποιήσεις
της εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 30 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRiskMa
nagementRelatedToAgricultura
lActivity

text

Περιγραφή της διαχείρισης
οικονομικών κινδύνων συνδεό
μενων με αγροτική δραστηριό
τητα

Η περιγραφή της διαχείρισης οικονομικών κινδύνων που συν
δέονται με την αγροτική δραστηριότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 49 γ

ifrs-full

DescriptionOfForecastTransactio text
nHedgeAccountingPreviouslyU
sedButNoLongerExpectedToOc
cur

Περιγραφή των προσδοκώμενων
συναλλαγών για τις οποίες είχε
εφαρμοστεί λογιστική αντιστάθ
μισης σε προηγούμενη περίοδο,
και οι οποίες δεν προβλέπεται
ότι θα πραγματοποιηθούν πλέον

Η περιγραφή των προσδοκώμενων συναλλαγών για τις οποίες
είχε παλαιότερα εφαρμοστεί λογιστική αντιστάθμισης, και οι
οποίες δεν προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν πλέον.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23F,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfFrequencyAndMe
thodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsAssets

text

Περιγραφή συχνότητας και
μεθόδων για διαδικασίες δοκι
μών των μοντέλων τιμολόγησης,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή της συχνότητας και των μεθόδων βαθμονόμησης,
ελέγχου εκ των υστέρων και άλλων διαδικασιών δοκιμών των
μοντέλων τιμολόγησης για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
για περιουσιακά στοιχεία.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAndMe
thodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsEntitysOwnEquityIn
struments

text

Περιγραφή συχνότητας και
μεθόδων για διαδικασίες δοκι
μών των μοντέλων τιμολόγησης,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οντότητας

Η περιγραφή της συχνότητας και των μεθόδων βαθμονόμησης,
ελέγχου εκ των υστέρων και άλλων διαδικασιών δοκιμών των
μοντέλων τιμολόγησης για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
για ιδίους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας. [Παραπομπή:
Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAndMe
thodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsLiabilities

text

Περιγραφή συχνότητας και
μεθόδων για διαδικασίες δοκι
μών των μοντέλων τιμολόγησης,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή της συχνότητας και των μεθόδων βαθμονόμησης,
ελέγχου εκ των υστέρων και άλλων διαδικασιών δοκιμών των
μοντέλων τιμολόγησης για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
για υποχρεώσεις.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortisedI
ntangibleAssets

text

Περιγραφή πλήρως αποσβεσμέ
νων άυλων περιουσιακών στοι
χείων

Η περιγραφή πλήρως αποσβεσμένων άυλων περιουσιακών
στοιχείων που είναι ακόμη σε χρήση. [Παραπομπή: Άυλα περι
ουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 128 α

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCur
rency

text

Περιγραφή του νομίσματος λει
τουργίας

Η περιγραφή του νομίσματος του κύριου οικονομικού περι
βάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η οικονομική οντότη
τα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 21 53, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 21 57 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfFundingArrange
mentsAndFundingPolicyThatAf
fectFutureContributions

text

Περιγραφή των ρυθμίσεων χρη
ματοδότησης και της πολιτικής
χρηματοδότησης που επηρεά
ζουν μελλοντικές εισφορές

Η περιγραφή των ρυθμίσεων χρηματοδότησης και της πολιτι
κής χρηματοδότησης που επηρεάζουν τις μελλοντικές εισφο
ρές σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή:
Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 147 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 α

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Περιγραφή της πολιτικής σχη
ματισμού κεφαλαίου

Η περιγραφή της πολιτικής για τη μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων σε μια οντότητα (τον φορέα) χωριστή από την οικο
νομική οντότητα του εργοδότη, για την αντιμετώπιση μελλο
ντικών δεσμεύσεων καταβολής παροχών εξόδου από την υπη
ρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 γ

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresAssets

text

Περιγραφή της ομάδας εντός της
οντότητας που αποφασίζει τις
πολιτικές και διαδικασίες αποτί
μησης, περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή της ομάδας εντός της οικονομικής οντότητας που
αποφασίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης της
επιμέτρησης της εύλογης αξίας της οντότητας για τα περιου
σιακά στοιχεία.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresEntity
sOwnEquityInstruments

text

Περιγραφή της ομάδας εντός της
οντότητας που αποφασίζει τις
πολιτικές και διαδικασίες αποτί
μησης, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οντότητας

Η περιγραφή της ομάδας εντός της οικονομικής οντότητας που
αποφασίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης της
επιμέτρησης της εύλογης αξίας της οντότητας για τους ιδίους
συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresLiabilities

text

Περιγραφή της ομάδας εντός της
οντότητας που αποφασίζει τις
πολιτικές και διαδικασίες αποτί
μησης, υποχρεώσεις

Η περιγραφή της ομάδας εντός της οικονομικής οντότητας που
αποφασίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης της
επιμέτρησης της εύλογης αξίας της οντότητας για τις υποχρε
ώσεις.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfGrowthRateUsed
ToExtrapolateCashFlowProjec
tions

X.XX
instant

Συντελεστής ανάπτυξης που
χρησιμοποιήθηκε για εκτίμηση
κατά παρέκταση των προβλεπό
μενων ταμειακών ροών

Η περιγραφή του συντελεστή ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε
για την εκτίμηση κατά παρέκταση των προβλεπόμενων ταμει
ακών ροών πέραν της περιόδου που καλύπτεται από τους πιο
πρόσφατους προϋπολογισμούς/προγνώσεις για μια μονάδα
δημιουργίας ταμειακών ροών (ομάδα μονάδων). [Παραπομπή:
Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 δ iv,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε iv

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstrumen
tsUsedToHedgeRiskExposure
sAndHowTheyAreUsed

text

Περιγραφή των μέσων αντι
στάθμισης που χρησιμοποιούνται
στην αντιστάθμιση εκθέσεων σε
κίνδυνο και του πώς χρησιμο
ποιούνται

Η περιγραφή των μέσων αντιστάθμισης που χρησιμοποιούνται
στην αντιστάθμιση των εκθέσεων σε κίνδυνο και του τρόπου
με τον οποίο χρησιμοποιούνται. [Παραπομπή: Μέσα αντιστάθ
μισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22B α

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInforma
tionAboutCounterpartyDefaul
tRates

text

Περιγραφή ιστορικών πληροφο
ριών σχετικά με ποσοστά αθέ
τησης αντισυμβαλλομένου

Η περιγραφή ιστορικών πληροφοριών σχετικά με τα ποσοστά
αθέτησης του μέρους μιας συναλλαγής, διαφορετικού από την
οικονομική οντότητα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG23 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquirerOb
tainedControlOfAcquiree

text

Περιγραφή του πώς ο αποκτών
απέκτησε τον έλεγχο αποκτωμέ
νου

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο αποκτών απέκτησε το
δικαίωμα κατεύθυνσης των οικονομικών και επιχειρηματικών
πολιτικών του αποκτωμένου, ούτως ώστε να λαμβάνονται
οφέλη από αυτόν.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 δ

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptionsWa
sCalculatedAssets

text

Περιγραφή του τρόπου υπολογι
σμού του αποτελέσματος στην
επιμέτρηση εύλογης αξίας λόγω
μεταβολής μιας ή περισσότερων
μη παρατηρήσιμων εισροών,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή του τρόπου υπολογισμού του αποτελέσματος
στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων
λόγω μεταβολής μιας ή περισσότερων μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptionsWa
sCalculatedEntitysOwnEquityIn
struments

text

Περιγραφή του τρόπου υπολογι
σμού του αποτελέσματος στην
επιμέτρηση εύλογης αξίας λόγω
μεταβολής μιας ή περισσότερων
μη παρατηρήσιμων εισροών,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οντότητας

Η περιγραφή του τρόπου υπολογισμού του αποτελέσματος
στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων συμμετοχικών τίτλων
της οντότητας λόγω μεταβολής μιας ή περισσότερων μη παρα
τηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές
εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτ
λοι της οικονομικής οντότητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptionsWa
sCalculatedLiabilities

text

Περιγραφή του τρόπου υπολογι
σμού του αποτελέσματος στην
επιμέτρηση εύλογης αξίας λόγω
μεταβολής μιας ή περισσότερων
μη παρατηρήσιμων εισροών,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή του τρόπου υπολογισμού του αποτελέσματος
στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρεώσεων λόγω μεταβολής
μιας ή περισσότερων μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να
αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedMaximumEconomicBene
fitAvailable

text

Περιγραφή του πώς η οικονο
μική οντότητα προσδιόρισε την
ανώτατη διαθέσιμη οικονομική
παροχή

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οικονομική οντότητα
προσδιόρισε την ανώτατη διαθέσιμη οικονομική παροχή στο
πλαίσιο προγράμματος καθορισμένων παροχών, δηλαδή αν οι
παροχές αυτές θα είναι υπό μορφή επιστροφών, μειώσεων στις
μελλοντικές εισφορές ή συνδυασμός αμφοτέρων. [Παραπομπή:
Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ iv
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInformatio
nUsedInFairValueMeasurement
WasDevelopedInAccordanceWi
thIFRS13Assets

text

Περιγραφή του πώς η οντότητα
προσδιόρισε ότι πληροφορίες
από τρίτους, που χρησιμοποι
ούνται στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας, καταρτίστηκαν σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 13, περιουσιακά
στοιχεία

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οντότητα προσδιόρισε
ότι οι πληροφορίες από τρίτους, όπως χρηματιστηριακές τιμές
μεσιτών ή υπηρεσίες αποτίμησης, που χρησιμοποιούνται στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων, καταρ
τίστηκαν σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInformatio
nUsedInFairValueMeasurement
WasDevelopedInAccordanceWi
thIFRS13EntitysOwnEquityIn
struments

text

Περιγραφή του πώς η οντότητα
προσδιόρισε ότι πληροφορίες
από τρίτους, που χρησιμοποι
ούνται στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας, καταρτίστηκαν σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 13, ίδιοι συμμετο
χικοί τίτλοι της οντότητας

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οντότητα προσδιόρισε
ότι οι πληροφορίες από τρίτους, όπως χρηματιστηριακές τιμές
μεσιτών ή υπηρεσίες αποτίμησης, που χρησιμοποιούνται στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας ιδίων συμμετοχικών τίτλων της
οντότητας, καταρτίστηκαν σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13. [Παρα
πομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας
[member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInformatio
nUsedInFairValueMeasurement
WasDevelopedInAccordanceWi
thIFRS13Liabilities

text

Περιγραφή του πώς η οντότητα
προσδιόρισε ότι πληροφορίες
από τρίτους, που χρησιμοποι
ούνται στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας, καταρτίστηκαν σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 13, υποχρεώσεις

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οντότητα προσδιόρισε
ότι οι πληροφορίες από τρίτους, όπως χρηματιστηριακές τιμές
μεσιτών ή υπηρεσίες αποτίμησης, που χρησιμοποιούνται στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων, καταρτίστηκαν
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedWhichStructuredEntitiesI
tSponsored

text

Περιγραφή του πώς η οντότητα
έχει καθορίσει σε ποιες δομημέ
νες οικονομικές οντότητες έδωσε
χορηγία

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οικονομική οντότητα
έχει καθορίσει σε ποιες δομημένες οικονομικές οντότητες έχει
δώσει χορηγία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 27 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfHowEntityDeter
minesConcentrationsOfRiskTha
tArisesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

text

Περιγραφή του τρόπου με τον
οποίο η οικονομική οντότητα
καθορίζει τις συγκεντρώσεις
κινδύνων που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οικονομική οντότητα
καθορίζει τις συγκεντρώσεις κινδύνων που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 127 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minesEconomicRelationshipBet
weenHedgedItemAndHedgingIn
strumentForPurposeOfAssessin
gHedgeEffectiveness

text

Περιγραφή του πώς η οικονο
μική οντότητα προσδιορίζει την
οικονομική σχέση ανάμεσα στο
αντισταθμισμένο στοιχείο και
στο μέσο αντιστάθμισης με
στόχο την αξιολόγηση της απο
τελεσματικότητας αντιστάθμισης

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οικονομική οντότητα
προσδιορίζει την οικονομική σχέση ανάμεσα στο αντισταθμι
σμένο στοιχείο και στο μέσο αντιστάθμισης με στόχο την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης. Η
αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης είναι ο βαθμός στον
οποίο οι μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταμειακές ροές
του μέσου αντιστάθμισης συμψηφίζονται με μεταβολές στην
εύλογη αξία ή στις ταμειακές ροές του αντισταθμισμένου στοι
χείου. [Παραπομπή: Μέσα αντιστάθμισης [member]· Αντι
σταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22B β

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEstabli
shesHedgeRatioAndWhatSource
sOfHedgeIneffectivenessAre

text

Περιγραφή του πώς η οικονο
μική οντότητα καθορίζει τη
σχέση αντιστάθμισης και των
αιτίων της αναποτελεσματικότη
τας αντιστάθμισης

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οικονομική οντότητα
καθορίζει τη σχέση αντιστάθμισης και των αιτίων της αναπο
τελεσματικότητας της αντιστάθμισης. Συντελεστής αντιστάθμι
σης είναι η σχέση ανάμεσα στην ποσότητα του μέσου αντι
στάθμισης και την ποσότητα του αντισταθμισμένου στοιχείου
σε όρους σχετικής στάθμισης. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)
αναποτελεσματικότητας αντιστάθμισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22B γ

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityIsMana
gingProcessToTransitionToAlter
nativeBenchmarkRatesForHed
gingRelationships

text

Περιγραφή του πώς η οντότητα
διαχειρίζεται τη διαδικασία
μετάβασης σε εναλλακτικά επι
τόκια αναφοράς για τις σχέσεις
αντιστάθμισης

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οντότητα διαχειρίζε
ται τη διαδικασία μετάβασης σε εναλλακτικά επιτόκια αναφο
ράς για τις σχέσεις αντιστάθμισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7.24H γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfHowEntityMana
gesLiquidityRiskThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Περιγραφή του πώς η οικονο
μική οντότητα διαχειρίζεται τον
κίνδυνο ρευστότητας που απορ
ρέει από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οικονομική οντότητα
διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας που απορρέει από συμ
βόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.
[Παραπομπή: Κίνδυνος ρευστότητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityReflec
tsItsRiskManagementStrategy
ByUsingHedgeAccountingAnd
DesignatingHedgingRelationsh
ipsThatItFrequentlyResets

text

Περιγραφή του πώς η οικονο
μική οντότητα αντανακλά τη
στρατηγική διαχείρισης κινδύνου
που εφαρμόζει χρησιμοποιώντας
λογιστική αντιστάθμισης και
προσδιορίζοντας σχέσεις αντι
στάθμισης που τις αναπροσαρ
μόζει συχνά

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η οικονομική οντότητα
αντανακλά τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που εφαρμό
ζει, χρησιμοποιώντας λογιστική αντιστάθμισης και προσδιορί
ζοντας σχέσεις αντιστάθμισης που τις αναπροσαρμόζει συχνά.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23C β ii

ifrs-full

DescriptionOfHowForwardloo
kingInformationHasBeenIncorpo
ratedIntoDeterminationOfExpec
tedCreditLosses

text

Περιγραφή του πώς οι πληρο
φορίες που αφορούν το μέλλον
έχουν ενσωματωθεί στον καθο
ρισμό αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες που
αφορούν το μέλλον έχουν ενσωματωθεί στον καθορισμό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης μακροοικονομικών στοιχείων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35G β

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureRecove
ryOrReversalOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesIsAffected
ByRisksAndUncertainty

text

Περιγραφή του πώς μελλοντική
ανάκτηση ή αναστροφή υπολοί
πων μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
επηρεάζεται από κινδύνους και
αβεβαιότητα

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η μελλοντική ανάκτηση
ή αναστροφή υπολοίπων μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζό
μενων δραστηριοτήτων επηρεάζεται από κινδύνους και αβε
βαιότητα. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfHowInsurerCon
cludedThatItQualifiesForTempo
raryExemptionFromIFRS9

text

Περιγραφή του πώς ο ασφαλι
στής κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι πληροί τις προϋποθέσεις
προσωρινής εξαίρεσης από το
ΔΠΧΑ 9

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ένας ασφαλιστής κατέ
ληξε στο συμπέρασμα ότι πληροί τις προϋποθέσεις προσωρι
νής εξαίρεσης από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerDeter
minedThatItDidNotEngageInSi
gnificantActivityUnconnected
WithInsurance

text

Περιγραφή του πώς ο ασφαλι
στής έκρινε ότι δεν προέβη σε
σημαντική δραστηριότητα μη
συνδεόμενη με την ασφάλιση

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ένας ασφαλιστής έκρινε
ότι δεν προέβη σε σημαντική δραστηριότητα μη συνδεόμενη
με την ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
που έλαβε υπόψη.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39C β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfHowIssueCostsNo
tRecognisedAsExpenseWereRe
cognisedForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Περιγραφή του πώς το σχετικό
με τις εκδόσεις κόστος, που δεν
αναγνωρίζεται ως έξοδα, ανα
γνωρίστηκε για συναλλαγή που
αναγνωρίζεται χωριστά από
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και ανάληψη υποχρεώ
σεων σε συνένωση επιχειρήσεων

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το σχετικό με τις
εκδόσεις κόστος, που δεν αναγνωρίζεται ως έξοδα, αναγνωρί
στηκε για συναλλαγές που αναγνωρίζονται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις
επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιγ

ifrs-full

DescriptionOfHowManagement
DeterminesConcentrations

text

Περιγραφή του πώς η διοίκηση
προσδιορίζει συγκεντρώσεις

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η διοίκηση της επιχεί
ρησης προσδιορίζει τις συγκεντρώσεις κινδύνων που απορρέ
ουν από χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοι
κονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B8 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccount
WhenMeasuringFairValueAssets

text

Περιγραφή του πώς λήφθηκαν
υπόψη πληροφορίες από τρίτους
κατά την επιμέτρηση εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες από
τρίτους, όπως χρηματιστηριακές τιμές μεσιτών, υπηρεσίες απο
τίμησης, καθαρές αξίες περιουσιακών στοιχείων και σχετικά
δεδομένα της αγοράς, λήφθηκαν υπόψη κατά την επιμέτρηση
της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE64 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 92

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccount
WhenMeasuringFairValueEntity
sOwnEquityInstruments

text

Περιγραφή του πώς λήφθηκαν
υπόψη πληροφορίες από τρίτους
κατά την επιμέτρηση εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οντότητας

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες από
τρίτους, όπως χρηματιστηριακές τιμές μεσιτών, υπηρεσίες απο
τίμησης, καθαρές αξίες περιουσιακών στοιχείων και σχετικά
δεδομένα της αγοράς, λήφθηκαν υπόψη κατά την επιμέτρηση
της εύλογης αξίας ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας.
[Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντό
τητας [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE64 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 92

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccount
WhenMeasuringFairValueLiabi
lities

text

Περιγραφή του πώς λήφθηκαν
υπόψη πληροφορίες από τρίτους
κατά την επιμέτρηση εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες από
τρίτους, όπως χρηματιστηριακές τιμές μεσιτών, υπηρεσίες απο
τίμησης, καθαρές αξίες περιουσιακών στοιχείων και σχετικά
δεδομένα της αγοράς, λήφθηκαν υπόψη κατά την επιμέτρηση
της εύλογης αξίας υποχρεώσεων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE64 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 92

ifrs-full

DescriptionOfIdentificationOfFi
nancialStatementsToWhichSepa
rateFinancialStatementsRelate

text

Περιγραφή της ταυτότητας
οικονομικών καταστάσεων στις
οποίες αναφέρονται χωριστές
οικονομικές καταστάσεις

Η περιγραφή της ταυτότητας οικονομικών καταστάσεων στις
οποίες αναφέρονται χωριστές οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfIdentityOfRateRe
gulators

text

Περιγραφή της ταυτότητας του/
των ρυθμιστή/-ών τιμών

Η περιγραφή της ταυτότητας του/των ρυθμιστή/-ών των τιμών.
Ένας ρυθμιστής τιμών είναι ένα εξουσιοδοτημένο όργανο στο
οποίο έχει ανατεθεί, βάσει καταστατικού ή κανονισμού, να
καθορίζει την τιμή ή ένα φάσμα τιμών που δεσμεύουν μια
οικονομική οντότητα. Ο ρυθμιστής τιμών μπορεί να είναι
τρίτο όργανο ή συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου της ίδιας
της οντότητας, εάν το όργανο αυτό απαιτείται, βάσει κατα
στατικού ή κανονισμού, τόσο να καθορίζει τιμές προς το συμ
φέρον των πελατών όσο και να διασφαλίζει τη συνολική οικο
νομική βιωσιμότητα της οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30 β

ifrs-full

DescriptionOfImpactOfRateRe
gulationOnCurrentAndDeferred
Tax

text

Περιγραφή του αντικτύπου της
ρύθμισης τιμών στον τρέχοντα
και αναβαλλόμενο φόρο

Η περιγραφή του αντικτύπου της ρύθμισης τιμών στον τρέ
χοντα και αναβαλλόμενο φόρο. Η ρύθμιση τιμών είναι ένα
πλαίσιο για τον καθορισμό των τιμών που χρεώνονται σε
καταναλωτές αγαθών ή υπηρεσιών και το εν λόγω πλαίσιο
υπόκειται σε εποπτεία ή/και έγκριση από ρυθμιστή τιμών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 34

ifrs-full

DescriptionOfInformationAbou
tSurplusOrDeficitOfMultiem
ployerPlan

text

Περιγραφή των πληροφοριών
σχετικά με έλλειμμα ή πλεόνα
σμα σε πρόγραμμα πολλών
εργοδοτών ή κρατικό

Η περιγραφή των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 δ iv
έλλειμμα ή πλεόνασμα σε πρόγραμμα πολλών εργοδοτών ή
κρατικό, που μπορεί να επηρεάσει το ποσό των μελλοντικών
εισφορών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παρο
χών πολλών εργοδοτών [member]· Κρατικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInformationWhere
FairValueDisclosuresNotRequi
red

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι οι
πληροφορίες για την εύλογη
αξία δεν έχουν γνωστοποιηθεί,
εξαιτίας του ότι η εύλογη αξία
των μέσων δεν μπορεί να επι
μετρηθεί με αξιοπιστία

Η περιγραφή του γεγονότος ότι οι πληροφορίες για την εύλογη
αξία δεν έχουν γνωστοποιηθεί, εξαιτίας του ότι η εύλογη αξία
των μέσων δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 30 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretations

text block

Γνωστοποίηση αρχικής εφαρμο
γής προτύπου ή διερμηνείας
[text block]

Η γνωστοποίηση της αρχικής εφαρμογής ενός ΔΠΧΑ. [Παρα
πομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfInputsToOptionPri
cingModelShareOptionsGranted

text

Περιγραφή εισροών του υπο
δείγματος αποτίμησης δικαιωμά
των προαίρεσης, παραχωρηθέντα
μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης

Η περιγραφή των εισροών του υποδείγματος αποτίμησης
δικαιωμάτων προαίρεσης για τα παραχωρηθέντα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης. [Παραπομπή: Υπόδειγμα αποτίμησης
δικαιωμάτων προαίρεσης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

text

Περιγραφή εισροών που χρησι
μοποιούνται στην επιμέτρηση
εύλογης αξίας, περιουσιακά
στοιχεία

Η περιγραφή των εισροών που χρησιμοποιούνται στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων. Εισροές
είναι οι παραδοχές τις οποίες θα χρησιμοποιούσαν οι συμμε
τέχοντες στην αγορά κατά την αποτίμηση του περιουσιακού
στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων παραδοχών σχετικά με τον
κίνδυνο, όπως τον κίνδυνο που ενυπάρχει σε μια συγκεκριμένη
τεχνική αποτίμησης η οποία χρησιμοποιείται για την επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας (όπως ένα μοντέλο τιμολόγησης)
και τον κίνδυνο που ενυπάρχει στις εισροές στην τεχνική απο
τίμησης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

text

Περιγραφή εισροών που χρησι
μοποιούνται στην επιμέτρηση
εύλογης αξίας, ίδιοι συμμετοχι
κοί τίτλοι της οντότητας

Η περιγραφή των εισροών που χρησιμοποιούνται στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικο
νομικής οντότητας. Εισροές είναι οι παραδοχές τις οποίες θα
χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την απο
τίμηση του ιδίου συμμετοχικού τίτλου της οντότητας, συμπε
ριλαμβανομένων παραδοχών σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τον
κίνδυνο που ενυπάρχει σε μια συγκεκριμένη τεχνική αποτίμη
σης η οποία χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας (όπως ένα μοντέλο τιμολόγησης) και τον κίνδυνο που
ενυπάρχει στις εισροές στην τεχνική αποτίμησης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Περιγραφή εισροών που χρησι
μοποιούνται στην επιμέτρηση
εύλογης αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή των εισροών που χρησιμοποιούνται στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων. Εισροές είναι οι παρα
δοχές τις οποίες θα χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες στην
αγορά κατά την αποτίμηση της υποχρέωσης, συμπεριλαμβανο
μένων παραδοχών σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τον κίνδυνο
που ενυπάρχει σε μια συγκεκριμένη τεχνική αποτίμησης η
οποία χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
(όπως ένα μοντέλο τιμολόγησης) και τον κίνδυνο που ενυπάρ
χει στις εισροές στην τεχνική αποτίμησης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToProvi
deSupportToStructuredEntity

text

Περιγραφή των προθέσεων για
παροχή στήριξης σε δομημένη
οντότητα

Η περιγραφή των τρεχουσών προθέσεων της οικονομικής
οντότητας να παράσχει οικονομική ή άλλη στήριξη σε μια
δομημένη οικονομική οντότητα, περιλαμβανομένων των προ
θέσεων να βοηθήσει τη δομημένη οικονομική οντότητα να
λάβει οικονομική στήριξη.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 17,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 31

ifrs-full

DescriptionOfInternalCreditRa
tingsProcess

text

Περιγραφή της διαδικασίας
εσωτερικών πιστοληπτικών δια
βαθμίσεων

Η περιγραφή της διαδικασίας της οικονομικής οντότητας για
τις εσωτερικές πιστοληπτικές διαβαθμίσεις. [Παραπομπή: Εσω
τερικές πιστοληπτικές διαβαθμίσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG25 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasuremen
tsAssets

text

Περιγραφή των διαδικασιών
αναφοράς εσωτερικού ελέγχου
για συζήτηση και αξιολόγηση
των επιμετρήσεων εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή των προβλεπόμενων διαδικασιών αναφοράς εσω
τερικού ελέγχου (για παράδειγμα, κατά πόσον, και, αν ναι,
πώς, οι επιτροπές αποτίμησης, διαχείρισης κινδύνων ή ελέγχου
συζητούν και αξιολογούν τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας)
για την ομάδα εντός της οικονομικής οντότητας που αποφα
σίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης της επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας της οντότητας για τα περιουσιακά
στοιχεία.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α iii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasuremen
tsEntitysOwnEquityInstruments

text

Περιγραφή των διαδικασιών
αναφοράς εσωτερικού ελέγχου
για συζήτηση και αξιολόγηση
των επιμετρήσεων εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οντότητας

Η περιγραφή των προβλεπόμενων διαδικασιών αναφοράς εσω
τερικού ελέγχου (για παράδειγμα, κατά πόσον, και, αν ναι,
πώς, οι επιτροπές αποτίμησης, διαχείρισης κινδύνων ή ελέγχου
συζητούν και αξιολογούν τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας)
για την ομάδα εντός της οικονομικής οντότητας που αποφα
σίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης της επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας της οντότητας για τους ιδίους συμ
μετοχικούς τίτλους της οντότητας. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμε
τοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α iii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasuremen
tsLiabilities

text

Περιγραφή των διαδικασιών
αναφοράς εσωτερικού ελέγχου
για συζήτηση και αξιολόγηση
των επιμετρήσεων εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή των προβλεπόμενων διαδικασιών αναφοράς εσω
τερικού ελέγχου (για παράδειγμα, κατά πόσον, και, αν ναι,
πώς, οι επιτροπές αποτίμησης, διαχείρισης κινδύνων ή ελέγχου
συζητούν και αξιολογούν τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας)
για την ομάδα εντός της οικονομικής οντότητας που αποφα
σίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης της επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας της οντότητας για τις υποχρεώσεις.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α iii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationship
sBetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOr
MitigateEffectOfChangesInU
nobservableInputsOnFairValue
MeasurementAssets

text

Περιγραφή των διασυνδέσεων
μεταξύ μη παρατηρήσιμων εισ
ροών και του πώς αυτές δύναται
να μεγιστοποιούν ή να μετριά
ζουν το αποτέλεσμα μεταβολών
σε μη παρατηρήσιμες εισροές
στην επιμέτρηση εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή των διασυνδέσεων μεταξύ των μη παρατηρήσι
μων εισροών και του πώς αυτές δύναται να μεγιστοποιούν ή
να μετριάζουν το αποτέλεσμα των μεταβολών στις μη παρα
τηρήσιμες εισροές στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση σημαντικών
μη παρατηρήσιμων εισροών που χρησιμοποιήθηκαν για την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων [text
block]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationship
sBetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOr
MitigateEffectOfChangesInU
nobservableInputsOnFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Περιγραφή των διασυνδέσεων
μεταξύ μη παρατηρήσιμων εισ
ροών και του πώς αυτές δύναται
να μεγιστοποιούν ή να μετριά
ζουν το αποτέλεσμα μεταβολών
σε μη παρατηρήσιμες εισροές
στην επιμέτρηση εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οντότητας

Η περιγραφή των διασυνδέσεων μεταξύ των μη παρατηρήσι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η i
μων εισροών και του πώς αυτές δύναται να μεγιστοποιούν ή
να μετριάζουν το αποτέλεσμα των μεταβολών στις μη παρα
τηρήσιμες εισροές στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. [Παραπομπή: Γνωστοποί
ηση σημαντικών μη παρατηρήσιμων εισροών που χρησιμοποι
ήθηκαν για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας συμμετοχικών
τίτλων [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationship
sBetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOr
MitigateEffectOfChangesInU
nobservableInputsOnFairValue
MeasurementLiabilities

text

Περιγραφή των διασυνδέσεων
μεταξύ μη παρατηρήσιμων εισ
ροών και του πώς αυτές δύναται
να μεγιστοποιούν ή να μετριά
ζουν το αποτέλεσμα μεταβολών
σε μη παρατηρήσιμες εισροές
στην επιμέτρηση εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή των διασυνδέσεων μεταξύ των μη παρατηρήσι
μων εισροών και του πώς αυτές δύναται να μεγιστοποιούν ή
να μετριάζουν το αποτέλεσμα των μεταβολών στις μη παρα
τηρήσιμες εισροές στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση σημαντικών μη παρατη
ρήσιμων εισροών που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση
της εύλογης αξίας υποχρεώσεων [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProper
tyAtCostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueModel

text

Περιγραφή των επενδύσεων σε
ακίνητα, στο κόστος ή σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 16 εντός υποδείγ
ματος εύλογης αξίας

Η περιγραφή των επενδύσεων σε ακίνητα, επιμετρούμενων γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 a
στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός του υποδείγ
ματος εύλογης αξίας, επειδή η οικονομική οντότητα δεν μπο
ρεί να επιμετρήσει αξιόπιστα την εύλογη αξία. [Παραπομπή:
Επενδύσεις σε ακίνητα]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProper
tyWhereFairValueInformationI
sUnreliableCostModel

text

Περιγραφή των επενδύσεων σε
ακίνητα, όταν οι πληροφορίες
για την εύλογη αξία είναι ανα
ξιόπιστες, μέθοδος κόστους

Η περιγραφή των επενδύσεων σε ακίνητα που αντιμετωπίζο
νται λογιστικά με τη μέθοδο του κόστους, για τις οποίες η
οικονομική οντότητα δεν μπορεί να επιμετρήσει αξιόπιστα
την εύλογη αξία. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η i
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γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 ε i

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfInvestmentsInEqui
tyDesignatedAsMeasuredAtFair
ThroughOtherComprehensiveIn
come

text

Περιγραφή των επενδύσεων σε
συμμετοχικούς τίτλους που
προσδιορίζονται στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολι
κών εσόδων

Η περιγραφή των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που
έχουν προσδιοριστεί στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A α

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsAnd
ChangesInJudgementsThatSigni
ficantlyAffectDeterminationOfA
mountAndTimingOfRevenue
FromContractsWithCustomers

text

Περιγραφή κρίσεων, και μετα
βολών στις κρίσεις, που επηρε
άζουν σημαντικά τον προσδιορι
σμό του ποσού και του χρόνου
των εσόδων από συμβάσεις με
πελάτες.

Η περιγραφή των κρίσεων, και των μεταβολών στις κρίσεις, οι
οποίες επηρεάζουν σημαντικά τον προσδιορισμό του ποσού
και του χρόνου των εσόδων από τις συμβάσεις με πελάτες.
[Παραπομπή: Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 123

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMade
ByManagementInApplyingAg
gregationCriteriaForOperating
Segments

text

Περιγραφή των κρίσεων στις
οποίες προέβη η διοίκηση κατά
την εφαρμογή κριτηρίων ομαδο
ποίησης για λειτουργικούς
τομείς.

Η περιγραφή των κρίσεων στις οποίες προέβη η διοίκηση κατά
την εφαρμογή των κριτηρίων ομαδοποίησης για λειτουργικούς
τομείς. [Παραπομπή: Λειτουργικοί τομείς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 22 αα

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMa
deInDeterminingAmountOfCo
stsToObtainOrFulfilContractsWi
thCustomers

text

Περιγραφή των κρίσεων που
έγιναν για προσδιορισμό του
ποσού δαπανών για εξασφάλιση
ή εκπλήρωση συμβάσεων με
πελάτες

Η περιγραφή των κρίσεων που έγιναν για τον προσδιορισμό
του ποσού των δαπανών για την εξασφάλιση ή την εκπλήρωση
συμβάσεων με πελάτες. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία
που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρω
σης συμβάσεων με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 127 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfJustificationForU
singGrowthRateThatExceeds
LongtermAverageGrowthRate

text

Περιγραφή της δικαιολόγησης
για χρήση συντελεστή ανάπτυ
ξης που υπερβαίνει τον μακρο
πρόθεσμο μέσο συντελεστή
ανάπτυξης

Η περιγραφή της δικαιολόγησης για τη χρήση συντελεστή
ανάπτυξης, που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση κατά παρέ
κταση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών, ο οποίος υπερ
βαίνει τον μακροπρόθεσμο μέσο συντελεστή ανάπτυξης για τα
προϊόντα, τις βιομηχανίες ή τη χώρα (χώρες) στις οποίες λει
τουργεί η οικονομική οντότητα, ή για την αγορά στην οποία
εντάσσεται η μονάδα (ομάδα μονάδων). [Παραπομπή: Μονά
δες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 δ iv

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBa
sedCashFlowProjections

text

Περιγραφή των βασικών παρα
δοχών στις οποίες η διοίκηση
έχει βασίσει προβλέψεις ταμει
ακών ροών

Η περιγραφή των βασικών παραδοχών στις οποίες η διοίκηση
έχει βασίσει τις προβλέψεις ταμειακών ροών της για την
περίοδο που καλύπτεται από τους πιο πρόσφατους προϋπολο
γισμούς/προγνώσεις για μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών
ροών (ομάδα μονάδων). Οι βασικές παραδοχές είναι εκείνες
στις οποίες το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας (ομάδας μονά
δων) είναι πιο ευαίσθητο. [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 δ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135 γ

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBa
sedDeterminationOfFairValue
LessCostsOfDisposal

text

Περιγραφή των βασικών παρα
δοχών στις οποίες βασίστηκε η
διοίκηση για τον προσδιορισμό
της εύλογης αξίας μείον το
κόστος διάθεσης

Η περιγραφή των βασικών παραδοχών στις οποίες έχει βασι
στεί η διοίκηση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον
το κόστος διάθεσης για μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών
ροών (ομάδα μονάδων). Οι βασικές παραδοχές είναι εκείνες
στις οποίες το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας (ομάδας μονά
δων) είναι πιο ευαίσθητο. [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 στ iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfLevelOfFairValue
HierarchyWithinWhichFairVa
lueMeasurementIsCategorised

text

Περιγραφή του επιπέδου στην
ιεραρχία εύλογης αξίας στο
οποίο ταξινομείται η επιμέτρηση
εύλογης αξίας

Η περιγραφή του επιπέδου στην ιεραρχία εύλογης αξίας στο
οποίο ταξινομείται η επιμέτρηση εύλογης αξίας στο σύνολό
της (ανεξαρτήτως της παρατηρησιμότητας του «κόστους διά
θεσης») για μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (ομάδα
μονάδων). [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε
iiΑ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130
στ i

ifrs-full

DescriptionOfLimitationsOfMe
thodsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisForActuarialAssum
ptions

text

Περιγραφή των περιορισμών των
μεθόδων που χρησιμοποιούνται
κατά την εκπόνηση ανάλυσης
ευαισθησίας για αναλογιστικές
παραδοχές

Η περιγραφή των περιορισμών των μεθόδων που χρησιμοποι
ούνται κατά την εκπόνηση της ανάλυσης ευαισθησίας για
σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογι
στικές παραδοχές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145 β

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichGainOrLossAsResultO
fRemeasuringToFairValueEqui
tyInterestIsRecognised

text

Περιγραφή συγκεκριμένου κον
δυλίου της κατάστασης συνολι
κών εσόδων όπου αναγνωρίζεται
κέρδος ή ζημία ως αποτέλεσμα
επανεπιμέτρησης σε εύλογη αξία
του συμμετοχικού δικαιώματος

Η περιγραφή του συγκεκριμένου κονδυλίου της κατάστασης
συνολικών εσόδων στην οποία αναγνωρίζεται το κέρδος ή η
ζημία ως αποτέλεσμα επανεπιμέτρησης σε εύλογη αξία του
συμμετοχικού δικαιώματος στον αποκτώμενο που κατέχεται
από τον αποκτώντα πριν από τη συνένωση επιχειρήσεων. [Πα
ραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιστ
ii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncome
ThatIncludesReclassificationAd
justments

text

Περιγραφή συγκεκριμένου κον
δυλίου σε κατάσταση συνολικών
εσόδων που περιλαμβάνει προ
σαρμογές από ανακατάταξη

Η περιγραφή του συγκεκριμένου κονδυλίου στην κατάσταση
συνολικών εσόδων που περιλαμβάνει τις προσαρμογές από
ανακατάταξη. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά
που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β v
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncome
ThatIncludesRecognisedHedgeI
neffectiveness

text

Περιγραφή συγκεκριμένου κον
δυλίου σε κατάσταση συνολικών
εσόδων που περιλαμβάνει την
αναγνωρισμένη αναποτελεσματι
κότητα της αντιστάθμισης

Η περιγραφή του συγκεκριμένου κονδυλίου στην κατάσταση
συνολικών εσόδων που περιλαμβάνει την αναγνωρισμένη ανα
ποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Κέρδος
(ζημία) αναποτελεσματικότητας αντιστάθμισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C α ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β iii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgedItem

text

Περιγραφή συγκεκριμένου κον
δυλίου σε κατάσταση οικονομι
κής θέσης που περιλαμβάνει
αντισταθμισμένο στοιχείο

Περιγραφή του συγκεκριμένου κονδυλίου στην κατάσταση
οικονομικής θέσης που περιλαμβάνει το αντισταθμισμένο στοι
χείο. [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B α iii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgingInstrument

text

Περιγραφή συγκεκριμένου κον
δυλίου σε κατάσταση οικονομι
κής θέσης που περιλαμβάνει
μέσο αντιστάθμισης

Περιγραφή του συγκεκριμένου κονδυλίου στην κατάσταση
οικονομικής θέσης που περιλαμβάνει το μέσο αντιστάθμισης.
[Παραπομπή: Μέσα αντιστάθμισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A β

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsForAc
quisitionRelatedCostsRecognise
dAsExpenseForTransactionReco
gnisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombination

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων σε κατάσταση συνολικών
εσόδων για ποσά του κόστους
κτήσης που αναγνωρίζονται ως
έξοδα προς συναλλαγή, τα οποία
αναγνωρίζονται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων

Η περιγραφή των συγκεκριμένων κονδυλίων στην κατάσταση
συνολικών εσόδων για ποσά του κόστους κτήσης που αναγνω
ρίζονται ως έξοδα για συναλλαγές, τα οποία αναγνωρίζονται
χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την
ανάληψη υποχρεώσεων σε συνενώσεις επιχειρήσεων [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Κόστος κτήσης
που αναγνωρίζεται ως έξοδα προς συναλλαγή, τα οποία ανα
γνωρίζονται χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιγ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfLineItemsInFinan
cialStatementsForAmountsReco
gnisedForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων σε καταστάσεις συνολι
κών εσόδων για ποσά αναγνω
ρισμένα για συναλλαγή, τα
οποία αναγνωρίζονται χωριστά
από την απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων και την ανάληψη
υποχρεώσεων σε συνένωση επι
χειρήσεων

Η περιγραφή των συγκεκριμένων κονδυλίων στις καταστάσεις
συνολικών εσόδων στα οποία περιλαμβάνονται τα ποσά τα
αναγνωρισμένα για συναλλαγή, τα οποία αναγνωρίζονται
χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την
ανάληψη υποχρεώσεων σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Ποσά αναγνωρι
σμένα για συναλλαγή, τα οποία αναγνωρίζονται χωριστά από
την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υπο
χρεώσεων σε συνένωση επιχειρήσεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιβ
iii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementAssets

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα λοιπά συνολικά
έσοδα όπου αναγνωρίζονται τα
κέρδη (οι ζημίες), επιμέτρηση
της εύλογης αξίας, περιουσιακά
στοιχεία

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα λοιπά
συνολικά έσοδα στα οποία αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες) κατά τη διάρκεια της περιόδου για περιουσιακά στοι
χεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα λοιπά συνολικά
έσοδα όπου αναγνωρίζονται τα
κέρδη (οι ζημίες), επιμέτρηση
της εύλογης αξίας, ίδιοι συμμε
τοχικοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα λοιπά
συνολικά έσοδα στα οποία αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες) κατά τη διάρκεια της περιόδου για ίδιους συμμετοχι
κούς τίτλους της οικονομικής οντότητας επιμετρούμενους στην
εύλογη αξία. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]·
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα λοιπά συνολικά
έσοδα όπου αναγνωρίζονται τα
κέρδη (οι ζημίες), επιμέτρηση
της εύλογης αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα λοιπά
συνολικά έσοδα στα οποία αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες) κατά τη διάρκεια της περιόδου για υποχρεώσεις επιμε
τρούμενες στην εύλογη αξία. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossInWhichGainLossOnCes
sationOfConsolidationOfSubsi
diariesIsRecognised

text

Περιγραφή συγκεκριμένου ή
συγκεκριμένων κονδυλίων στα
αποτελέσματα όπου αναγνωρίζε
ται το κέρδος (η ζημία) κατά την
παύση της ενοποίησης των
θυγατρικών

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα απο
τελέσματα όπου αναγνωρίζεται το κέρδος (η ζημία) κατά την
παύση της ενοποίησης των θυγατρικών λόγω μεταβολής στην
ιδιότητα εταιρείας επενδύσεων. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση
εταιρειών επενδύσεων [text block]· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 9B γ

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentAssets

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα αποτελέσματα όπου
αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες), επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα απο
τελέσματα στα οποία αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι ζημίες)
κατά τη διάρκεια της περιόδου για περιουσιακά στοιχεία επι
μετρούμενα στην εύλογη αξία. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα αποτελέσματα όπου
αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες), επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα απο
τελέσματα στα οποία αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι ζημίες)
κατά τη διάρκεια της περιόδου για ίδιους συμμετοχικούς τίτ
λους της οικονομικής οντότητας επιμετρούμενους στην εύλογη
αξία. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα αποτελέσματα όπου
αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες), επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα απο
τελέσματα στα οποία αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι ζημίες)
κατά τη διάρκεια της περιόδου για υποχρεώσεις επιμετρούμε
νες στην εύλογη αξία. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 265

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForAssetsHeldA
tEndOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα αποτελέσματα όπου
αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες) που είναι καταλογιστέα
σε μεταβολές σε μη πραγματο
ποιηθέντα κέρδη ή ζημίες για
περιουσιακά στοιχεία που κατέ
χονται στο τέλος της περιόδου,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα απο
τελέσματα στα οποία αναφέρονται τα κέρδη (οι ζημίες) της
περιόδου που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα για τα περι
ουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία που
είναι καταλογιστέα στη μεταβολή στα μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη (ζημίες) που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία
κατέχονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 στ

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForEntitysOwnE
quityInstrumentsHeldAtEndOf
PeriodAreRecognisedFairValue
Measurement

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα αποτελέσματα όπου
αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες) που είναι καταλογιστέα
σε μεταβολή σε μη πραγματο
ποιηθέντα κέρδη ή ζημίες για
ίδιους συμμετοχικούς τίτλους
της οικονομικής οντότητας που
κατέχονται στο τέλος της περιό
δου, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα απο
τελέσματα στα οποία αναφέρονται τα κέρδη (οι ζημίες) της
περιόδου που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα για τα για
ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία που είναι καταλογιστέα στη
μεταβολή στα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που αφο
ρούν τους τίτλους οι οποίοι κατέχονται στο τέλος της περιόδου
αναφοράς. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 στ

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForLiabilitiesHel
dAtEndOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων στα αποτελέσματα όπου
αναγνωρίζονται τα κέρδη (οι
ζημίες) που είναι καταλογιστέα
σε μεταβολή σε μη πραγματο
ποιηθέντα κέρδη ή ζημίες για
υποχρεώσεις που κατέχονται στο
τέλος της περιόδου, επιμέτρηση
της εύλογης αξίας

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στα απο
τελέσματα στα οποία αναφέρονται τα κέρδη (οι ζημίες) της
περιόδου που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα για τις υπο
χρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία που είναι κατα
λογιστέα στη μεταβολή στα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζη
μίες) που αφορούν τις υποχρεώσεις οι οποίες κατέχονται στο
τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 στ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichImpairmentLossesReco
gnisedInProfitOrLossAreInclu
ded

text

Περιγραφή συγκεκριμένου ή
συγκεκριμένων κονδυλίων σε
κατάσταση συνολικών εσόδων
όπου περιλαμβάνονται οι ζημίες
απομείωσης που αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στην κατά
σταση συνολικών εσόδων όπου περιλαμβάνονται οι ζημίες
απομείωσης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα [Παρα
πομπή: Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης)
που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126 a

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichImpairmentLossesReco
gnisedInProfitOrLossAreRever
sed

text

Περιγραφή συγκεκριμένου ή
συγκεκριμένων κονδυλίων σε
κατάσταση συνολικών εσόδων
όπου αναστρέφονται οι ζημίες
απομείωσης που αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα

Η περιγραφή του ή των συγκεκριμένων κονδυλίων στην κατά
σταση συνολικών εσόδων όπου αναστρέφονται οι ζημίες απο
μείωσης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα [Παραπομπή:
Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που ανα
γνωρίζεται στα αποτελέσματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126 β

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionInWhi
chAssetsAndLiabilitiesRecogni
sedInRelationToStructuredEnti
tiesAreRecognised

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων σε κατάσταση οικονομι
κής θέσης όπου αναγνωρίζονται
περιουσιακά στοιχεία και υπο
χρεώσεις που αναγνωρίζονται σε
σχέση με δομημένες οντότητες

Η περιγραφή των συγκεκριμένων κονδυλίων στην κατάσταση
οικονομικής θέσης όπου αναγνωρίζονται περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις σε σχέση με δομημένες οντότητες

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 29 β

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhich
IncludeLeaseLiabilities

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων σε κατάσταση οικονομι
κής θέσης που περιλαμβάνουν
υποχρεώσεις από μισθώσεις

Η περιγραφή των συγκεκριμένων κονδυλίων στην κατάσταση
οικονομικής θέσης που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις από
μισθώσεις. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις από μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 47 β

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhich
IncludeRightofuseAssets

text

Περιγραφή συγκεκριμένων κον
δυλίων σε κατάσταση οικονομι
κής θέσης που περιλαμβάνουν
περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης

Η περιγραφή των συγκεκριμένων κονδυλίων στην κατάσταση
οικονομικής θέσης που περιλαμβάνουν τα περιουσιακά στοι
χεία με δικαίωμα χρήσης. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία
με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 47 α ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfLinkBetweenReim
bursementRightAndRelatedObli
gation

text

Περιγραφή σχέσης μεταξύ
δικαιώματος επιστροφής και της
σχετικής δέσμευσης

Η περιγραφή της σχέσης μεταξύ ενός δικαιώματος επιστροφής
και της σχετικής δέσμευσης. [Παραπομπή: Δικαιώματα επι
στροφής, στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 β

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumption
sMadeConcerningFutureEven
tsContingentLiabilitiesInBusines
sCombination

text

Περιγραφή μειζόνων υποθέσεων
που διατυπώνονται σχετικά με
μελλοντικά γεγονότα, ενδεχόμε
νες υποχρεώσεις σε συνένωση
επιχειρήσεων

Η περιγραφή των μειζόνων υποθέσεων που διατυπώνονται
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα τα οποία ενδέχεται να επηρε
άσουν το ποσό που απαιτείται για τον διακανονισμό μιας
ενδεχόμενης υποχρέωσης που αναγνωρίζεται σε μια συνένωση
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [mem
ber]· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumption
sMadeConcerningFutureEven
tsOtherProvisions

text

Περιγραφή μειζόνων υποθέσεων
που διατυπώνονται σχετικά με
μελλοντικά γεγονότα, άλλες
προβλέψεις

Η περιγραφή των μειζόνων υποθέσεων που διατυπώνονται
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα τα οποία ενδέχεται να επηρε
άσουν το ποσό που απαιτείται για τον διακανονισμό μιας πρό
βλεψης. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 85 β

ifrs-full

DescriptionOfManagementsAp
proachToDeterminingValuesAs
signedToKeyAssumptions

text

Περιγραφή της προσέγγισης της
διοίκησης για τον προσδιορισμό
αξιών που προσδίδονται σε
βασικές παραδοχές

Η περιγραφή της προσέγγισης της διοίκησης για τον προσδιο
ρισμό της αξίας (των αξιών) που προσδίδονται σε κάθε βασική
παραδοχή, είτε οι αξίες αυτές αντανακλούν την εμπειρία του
παρελθόντος είτε, αν αρμόζει, είναι συνεπείς με τις εξωτερικές
πηγές πληροφόρησης και, αν όχι, πώς και γιατί διαφέρουν από
την εμπειρία του παρελθόντος ή τις εξωτερικές πηγές πληρο
φόρησης. Οι βασικές παραδοχές είναι εκείνες στις οποίες το
ανακτήσιμο ποσό της μονάδας (ομάδας μονάδων) είναι πιο
ευαίσθητο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 δ ii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135 δ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfManagingLiquidi
tyRisk

text block

Γνωστοποίηση του τρόπου με
τον οποίο η οντότητα διαχειρί
ζεται τον κίνδυνο ρευστότητας
[text block]

Η γνωστοποίηση του τρόπου με τον οποίο η οντότητα διαχει
ρίζεται τον κίνδυνο της ρευστότητας του. [Παραπομπή: Κίν
δυνος ρευστότητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 39 γ

ifrs-full

DescriptionOfMaterialReconci
lingItems

text

Περιγραφή των ουσιωδών στοι
χείων συμφωνίας

Η περιγραφή όλων των ουσιωδών στοιχείων συμφωνίας. [Πα
ραπομπή: Ουσιώδη στοιχεία συμφωνίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTermO
fOptionsGrantedForSharebased
PaymentArrangement

text

Περιγραφή της μέγιστης διάρ
κειας των παρεχόμενων δικαιω
μάτων προαίρεσης για συμφω
νίες παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών

Η περιγραφή της μέγιστης διάρκειας των παρεχόμενων δικαιω
μάτων προαίρεσης για έναν τύπο συμφωνίας παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών ο οποίος υπήρξε οποι
αδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου. Μια οικονο
μική οντότητα με ουσιαστικά παρόμοιους τύπους συμφωνιών
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μπορεί να
συγκεντρώσει τις πληροφορίες αυτές. [Παραπομπή: Συμφωνίες
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 a

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementBasi
sForNoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisition
Date

text

Περιγραφή της βάσης επιμέτρη
σης για μη ελέγχουσα συμμε
τοχή στον αποκτώμενο που
αναγνωρίζεται κατά την ημερο
μηνία κτήσης

Η περιγραφή της βάσης επιμέτρησης για μια μη ελέγχουσα
συμμετοχή σε έναν αποκτώμενο που αναγνωρίζεται κατά την
ημερομηνία κτήσης για συνενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες ο
αποκτών κατέχει λιγότερο από το 100 τοις εκατό των συμμε
τοχών στο εταιρικό κεφάλαιο του αποκτώμενου κατά την ημε
ρομηνία κτήσης. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]· Μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο που
αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία κτήσης

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιε i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfMeasurementDiffe
rencesForFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

text

Περιγραφή των διαφορών επι
μέτρησης για χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
υπόκεινται σε συμψηφισμό,
εκτελεστές συμφωνίες-πλαίσια
συμψηφισμού ή παρόμοιες συμ
φωνίες

Η περιγραφή τυχόν διαφορών επιμέτρησης για χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία που συμψηφίζονται ή που υπό
κεινται σε μια εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή
παρόμοια συμφωνία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B42

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementDiffe
rencesForFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSimi
larAgreements

text

Περιγραφή των διαφορών επι
μέτρησης για χρηματοοικονομι
κές υποχρεώσεις που υπόκεινται
σε συμψηφισμό, εκτελεστές
συμφωνίες-πλαίσια συμψηφι
σμού ή παρόμοιες συμφωνίες

Η περιγραφή τυχόν διαφορών επιμέτρησης για χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις που συμψηφίζονται ή που υπόκεινται σε
μια εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια
συμφωνία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B42

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSettle
mentForSharebasedPaymentAr
rangement

text

Περιγραφή της μεθόδου διακα
νονισμού για συμφωνίες παρο
χών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών

Η περιγραφή της μεθόδου διακανονισμού (για παράδειγμα, σε
μετρητά ή σε μετοχές) για έναν τύπο συμφωνίας παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών ο οποίος υπήρξε οποι
αδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου. Μια οικονο
μική οντότητα με ουσιαστικά παρόμοιους τύπους συμφωνιών
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μπορεί να
συγκεντρώσει τις πληροφορίες αυτές. [Παραπομπή: Συμφωνίες
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfMethodologyUsed
ToDetermineWhetherPresentin
gEffectsOfChangesInLiability
sCreditRiskInOtherComprehensi
veIncomeWouldCreateOrEnlar
geAccountingMismatchInProfi
tOrLoss

text

Περιγραφή της μεθοδολογίας ή
των μεθοδολογιών που χρησιμο
ποιούνται για να καθοριστεί αν η
απεικόνιση των αποτελεσμάτων
των μεταβολών στον πιστωτικό
κίνδυνο μιας υποχρέωσης στα
λοιπά συνολικά έσοδα θα δημι
ουργούσε ή θα διεύρυνε μια
λογιστική αναντιστοιχία στα
αποτελέσματα.

Η περιγραφή της μεθοδολογίας ή των μεθοδολογιών που χρη
σιμοποιούνται για να καθοριστεί αν η απεικόνιση των αποτε
λεσμάτων των μεταβολών στον πιστωτικό κίνδυνο μιας χρη
ματοοικονομικής υποχρέωσης στα λοιπά συνολικά έσοδα θα
δημιουργούσε ή θα διεύρυνε μια λογιστική αναντιστοιχία στα
αποτελέσματα. Εάν μια οικονομική οντότητα απαιτείται να
απεικονίζει τα αποτελέσματα των μεταβολών στον πιστωτικό
κίνδυνο μιας υποχρέωσης στα αποτελέσματα, η γνωστοποίηση
πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της οικονομικής
σχέσης που περιγράφεται μεταξύ των χαρακτηριστικών της
υποχρέωσης και των χαρακτηριστικών των άλλων χρηματοοι
κονομικών μέσων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, η αξία των οποίων άλλαξε λόγω μεταβο
λών στον πιστωτικό κίνδυνο της υποχρέωσης. [Παραπομπή:
Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11 γ

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

text

Περιγραφή των μεθόδων και των
παραδοχών που χρησιμοποι
ούνται για την εκπόνηση ανά
λυσης ευαισθησίας για αναλογι
στικές παραδοχές

Η περιγραφή των μεθόδων και των παραδοχών που χρησιμο
ποιούνται κατά την εκπόνηση της ανάλυσης ευαισθησίας για
σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογι
στικές παραδοχές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisToChangesInRi
skExposuresThatAriseFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17

text

Περιγραφή των μεθόδων και των
παραδοχών που χρησιμοποι
ούνται κατά την εκπόνηση ανά
λυσης ευαισθησίας σε μεταβολές
στην έκθεση σε κινδύνους που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή των μεθόδων και των παραδοχών που χρησιμο
ποιούνται κατά την εκπόνηση ανάλυσης ευαισθησίας σε μετα
βολές στην έκθεση σε κινδύνους που απορρέουν από συμβό
λαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementAssets

text

Περιγραφή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την ανά
πτυξη και τεκμηρίωση μη παρα
τηρήσιμων εισροών που χρησι
μοποιούνται στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας, περιουσιακά
στοιχεία

Η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ανά
πτυξη και τεκμηρίωση των μη παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιούνται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των
περιουσιακών στοιχείων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 ε,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Περιγραφή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την ανά
πτυξη και τεκμηρίωση μη παρα
τηρήσιμων εισροών που χρησι
μοποιούνται στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας, ίδιοι συμμε
τοχικοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ανά
πτυξη και τεκμηρίωση των μη παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιούνται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των
ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας. [Πα
ραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας
[member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 ε,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

text

Περιγραφή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την ανά
πτυξη και τεκμηρίωση μη παρα
τηρήσιμων εισροών που χρησι
μοποιούνται στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ανά
πτυξη και τεκμηρίωση των μη παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιούνται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των
υποχρεώσεων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 ε,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureContractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEstima
tingInputsToThoseMethods

text

Περιγραφή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση συμβολαίων που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 και των διαδικασιών
για την εκτίμηση των εισροών
σε αυτές τις μεθόδους

Η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επι
μέτρηση των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 και των διαδικασιών για την εκτίμηση των
εισροών σε αυτές τις μεθόδους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureFairValueOfNoncashAs
setsDeclaredForDistributionTo
OwnersBeforeFinancialStatemen
tsAuthorisedForIssue

text

Περιγραφή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας των μη
ταμειακών περιουσιακών στοι
χείων που έχουν δηλωθεί για
διάθεση στους κατόχους μετο
χών προτού εγκριθεί η έκδοση
των οικονομικών καταστάσεων

Η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των μη ταμειακών περιουσιακών
στοιχείων που δηλώνονται για διανομή ως μέρισμα, όταν η
ημερομηνία της δήλωσης είναι μετά το τέλος της περιόδου
αναφοράς αλλά προτού εγκριθεί η έκδοση των οικονομικών
καταστάσεων. [Παραπομπή: Μη ταμειακά περιουσιακά στοι
χεία που έχουν δηλωθεί για διάθεση στους κατόχους μετοχών
προτού εγκριθεί η έκδοση των οικονομικών καταστάσεων]

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 17 17 γ

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureRisksThatAriseFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17

text

Περιγραφή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση των κινδύνων που απορ
ρέουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επι
μέτρηση των κινδύνων που απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
RecogniseRevenueFromContrac
tsWithCustomers

text

Περιγραφή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την ανα
γνώριση των εσόδων από συμ
βάσεις με πελάτες

Η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ανα
γνώριση των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες. [Παραπομπή:
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 124 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfMethodToRecogni
seInsuranceAcquisitionCash
FlowsWhenUsingPremiumAllo
cationApproach

text

Περιγραφή της μεθόδου ανα
γνώρισης των ταμειακών ροών
κτήσης ασφάλισης όταν χρησι
μοποιείται η προσέγγιση κατα
νομής ασφαλίστρου

Η περιγραφή της μεθόδου που επιλέγεται από μια οικονομική
οντότητα που χρησιμοποιεί την προσέγγιση κατανομής ασφα
λίστρου για την αναγνώριση των ταμειακών ροών κτήσης
ασφάλισης με εφαρμογή της παραγράφου 59 στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 17. Η προσέγγιση κατανομής ασφαλίστρου, η οποία
περιγράφεται στις παραγράφους 53-59 του ΔΠΧΑ 17, είναι
μια προσέγγιση που απλουστεύει την επιμέτρηση της υποχρέ
ωσης για την υπολειπόμενη κάλυψη μιας ομάδας ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Αύξηση (μείωση) μέσω των
ταμειακών ροών κτήσης ασφάλισης, υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 97 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedAn
dAssumptionsMadeToIncorpora
teEffectsOfExpectedEarlyExerci
seShareOptionsGranted

text

Περιγραφή της μεθόδου που
χρησιμοποιείται και παραδοχές
που διατυπώνονται για την
ενσωμάτωση των αποτελεσμά
των της αναμενόμενης πρόωρης
άσκησης, παραχωρηθέντα μετο
χικά δικαιώματα προαίρεσης

Η περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται και οι παραδο
χές που διατυπώνονται για την ενσωμάτωση των αποτελεσμά
των της πρόωρης άσκησης χορηγηθέντων μετοχικών δικαιω
μάτων προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedToDe
termineAmortisationOfAssetsRe
cognisedFromCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCustomers

text

Περιγραφή της μεθόδου που
χρησιμοποιείται για τον προσ
διορισμό της απόσβεσης περιου
σιακών στοιχείων που αναγνω
ρίζονται από τις δαπάνες εξα
σφάλισης ή εκπλήρωσης συμβά
σεων με πελάτες

Η περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον προσ
διορισμό της απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων που
αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης
συμβάσεων με πελάτες. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία
που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρω
σης συμβάσεων με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 127 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Περιγραφή της φύσης των λογι
στικών σφαλμάτων σε προηγού
μενες περιόδους [text block]

Η περιγραφή της φύσης των λογιστικών σφαλμάτων σε προη
γούμενες περιόδους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 49 a

Περιγραφή της φύσης τυχόν
προσαρμογών της περιόδου επι
μέτρησης που αναγνωρίζονται
για συγκεκριμένα περιουσιακά
στοιχεία, υποχρεώσεις, μη ελέγ
χουσες συμμετοχές ή στοιχεία
ανταλλάγματος

Η περιγραφή της φύσης των προσαρμογών της περιόδου επι
μέτρησης που αναγνωρίζονται για συγκεκριμένα περιουσιακά
στοιχεία, υποχρεώσεις, μη ελέγχουσες συμμετοχές ή στοιχεία
ανταλλάγματος για τα οποία η αρχική λογιστικοποίηση για μια
συνένωση επιχειρήσεων είναι ελλιπής. [Παραπομπή: Μη ελέγ
χουσες συμμετοχές· Προσαρμογές της περιόδου επιμέτρησης
που αναγνωρίζονται για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις, μη ελέγχουσες συμμετοχές ή στοιχεία ανταλλάγ
ματος· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 α iii

ifrs-full

DescriptionOfNatureAmou
ntAndCorrectionOfAccountin
gErrorsInPriorPeriodsEstimate

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndAmou
text
ntOfAnyMeasurementPeriodAd
justmentsRecognisedForParticu
larAssetsLiabilitiesNoncontrollin
gInterestsOrItemsOfConsidera
tion

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndAmou
ntOfChangeInAccountingEsti
mate

text block

Περιγραφή της φύσης της μετα
βολής μιας λογιστικής εκτίμησης
[text block]

Η περιγραφή της φύσης των μεταβολών λογιστικών εκτιμή
σεων που έχουν επιδράσεις στην τρέχουσα περίοδο ή που
αναμένεται να έχουν επιδράσεις σε μεταγενέστερες περιόδους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 39

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndAmou
ntOfChangeInEstimateDuringFi
nalInterimPeriod

text

Περιγραφή της φύσης και του
ποσού της μεταβολής στην εκτί
μηση κατά τη διάρκεια της
τελευταίας ενδιάμεσης περιόδου

Η περιγραφή της φύσης και του ποσού της μεταβολής μιας
εκτίμησης ενός ποσού που αναφέρεται σε μια ενδιάμεση
περίοδο, η οποία έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια
της τελευταίας ενδιάμεσης περιόδου του οικονομικού έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 26
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Ετικέτα

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureAndCarryin
gAmountOfAssetsObtained

text

Περιγραφή της φύσης χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοι
χείων που αποκτώνται με την
πρόσκτηση παρασχεθεισών εξα
σφαλίσεων ή με την ενεργοποί
ηση άλλων πιστωτικών αναβαθ
μίσεων

Η περιγραφή της φύσης των χρηματοοικονομικών ή μη χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποκτά η οντό
τητα με την πρόσκτηση των εξασφαλίσεων που κατέχει ως
εγγύηση ή με την ενεργοποίηση άλλων πιστωτικών αναβαθμί
σεων (για παράδειγμα, εγγυήσεων). [Παραπομπή: Εγγυήσεις
[member]· Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με την πρό
σκτηση παρασχεθεισών εξασφαλίσεων ή με την ενεργοποίηση
άλλων πιστωτικών αναβαθμίσεων· Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 38 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEffec
tOfAnyAsymmetricalAllocation
sToReportableSegments

text

Περιγραφή της φύσης και της
επίδρασης τυχόν ασύμμετρων
κατανομών σε προς αναφορά
τομείς

Η περιγραφή της φύσης και της επίδρασης τυχόν ασύμμετρων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 27 στ
κατανομών σε προς αναφορά τομείς. Για παράδειγμα, μια
οικονομική οντότητα μπορεί να κατανέμει το έξοδο απόσβε
σης σε έναν τομέα χωρίς να κατανέμει στον εν λόγω τομέα τα
σχετικά αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Προς
αναφορά τομείς [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExte
ntOfGovernmentGrantsForAgri
culturalActivityRecognisedInFi
nancialStatements

text

Περιγραφή της φύσης και της
έκτασης των κρατικών επιχορη
γήσεων για γεωργική δραστη
ριότητα που αναγνωρίσθηκαν
στις οικονομικές καταστάσεις

Η περιγραφή της φύσης και της έκτασης των κρατικών επιχο
ρηγήσεων για γεωργική δραστηριότητα που αναγνωρίσθηκαν
στις οικονομικές καταστάσεις. [Παραπομπή: Δημόσιο [mem
ber]· Κρατικές επιχορηγήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 57 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExte
ntOfGovernmentGrantsRecogni
sedInFinancialStatements

text

Περιγραφή της φύσης και της
έκτασης των κρατικών επιχορη
γήσεων που αναγνωρίσθηκαν
στις οικονομικές καταστάσεις

Η περιγραφή της φύσης και της έκτασης των κρατικών επιχο
ρηγήσεων που αναγνωρίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις.
[Παραπομπή: Κρατικές επιχορηγήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 20 39 β

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExte
ntOfRateregulatedActivity

text

Περιγραφή της φύσης και της
έκτασης μιας δραστηριότητας με
αμοιβές που υπόκεινται σε
νομοθετική ρύθμιση

Η περιγραφή της φύσης και της έκτασης της δραστηριότητας
με αμοιβές που υπόκεινται σε νομοθετική ρύθμιση [Παραπομ
πή: Δραστηριότητες με αμοιβές που υπόκεινται σε νομοθετική
ρύθμιση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureAndExte
ntOfSignificantRestrictionsO
nTransferOfFundsToParent

text

Περιγραφή της φύσης και της
έκτασης σημαντικών περιορι
σμών στη μεταφορά κονδυλίων
στην οικονομική οντότητα

Η περιγραφή της φύσης και της έκτασης οποιωνδήποτε σημα
ντικών περιορισμών (που προκύπτουν, για παράδειγμα, από
συμφωνίες δανείων ή κανονιστικές απαιτήσεις) στην ικανό
τητα άλλων οντοτήτων να μεταφέρουν κεφάλαια στην αναφέ
ρουσα οντότητα με τη μορφή μερισμάτων σε μετρητά ή να
εξοφλούν δάνεια ή προκαταβολές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19D α

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExtent
ToWhichProtectiveRightsOfNon
controllingInterestsCanSignifi
cantlyRestrictEntitysAbilityTo
AccessOrUseAssetsAndSettle
LiabilitiesOfGroup

text

Περιγραφή της φύσης και της
έκτασης στην οποία δικαιώματα
προστασίας μη ελεγχουσών
συμμετοχών μπορούν να περιο
ρίσουν σημαντικά την ικανότητα
μιας οικονομικής οντότητας να
έχει πρόσβαση ή να χρησιμο
ποιεί τα περιουσιακά στοιχεία
και να τακτοποιεί τα στοιχεία
παθητικού ενός ομίλου

Η περιγραφή της φύσης και της έκτασης στην οποία δικαιώ
ματα προστασίας μη ελεγχουσών συμμετοχών μπορούν να
περιορίσουν σημαντικά την ικανότητα της οικονομικής οντό
τητας να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τα περιουσιακά
στοιχεία και να τακτοποιεί τα στοιχεία παθητικού του ομίλου
(όπως όταν μια μητρική είναι υποχρεωμένη να ρυθμίζει τα
στοιχεία παθητικού της θυγατρικής πριν ρυθμίσει τα δικά
της στοιχεία παθητικού ή όταν απαιτείται έγκριση μη ελεγχου
σών συμμετοχών είτε για την πρόσβαση στα περιουσιακά
στοιχεία, είτε για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων μιας θυγατρι
κής). Τα δικαιώματα προστασίας είναι δικαιώματα που απο
σκοπούν στην προστασία της συμμετοχής του μέρους που
κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα, χωρίς να παρέχουν στο
μέρος αυτό εξουσία επί της οικονομικής οντότητας την
οποία αφορούν τα εν λόγω δικαιώματα. [Παραπομπή: Μη
ελέγχουσες συμμετοχές· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 13 β

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFinan
cialEffectOfBusinessCombina
tionsAfterReportingPeriodBefo
reStatementsAuthorisedForIssue

text

Περιγραφή της φύσης και της
οικονομικής επίδρασης των
συνενώσεων επιχειρήσεων μετά
την περίοδο αναφοράς προτού
εγκριθεί η έκδοση οικονομικών
καταστάσεων

Η περιγραφή της φύσης και της οικονομικής επίδρασης των
συνενώσεων επιχειρήσεων μετά το τέλος της περιόδου αναφο
ράς αλλά προτού εγκριθεί η έκδοση των οικονομικών κατα
στάσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 59 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureAndFinan
cialEffectOfBusinessCombina
tionsDuringPeriod

text

Περιγραφή της φύσης και της
οικονομικής επίδρασης των
συνενώσεων επιχειρήσεων κατά
τη διάρκεια της περιόδου

Περιγραφή της φύσης και της οικονομικής επίδρασης των
συνενώσεων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 59 α

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPurpo
seOfReservesWithinEquity

text

Περιγραφή της φύσης και του
σκοπού των αποθεματικών που
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφά
λαια.

Η περιγραφή της φύσης και του σκοπού των αποθεματικών
που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. [Παραπομπή: Λοιπά
αποθεματικά]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 β

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivitie
sOfBiologicalAssets

text

Περιγραφή της φύσης των δρα
στηριοτήτων των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων

Η περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων που αφορούν
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 46 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAsse
tsWithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

text

Περιγραφή της φύσης περιου
σιακών στοιχείων με σημαντικό
κίνδυνο σημαντικών προσαρμο
γών εντός του επόμενου οικο
νομικού έτους

Η περιγραφή της φύσης περιουσιακών στοιχείων που υπόκει
νται σε παραδοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν σημαντική προσαρμογή των αξιών των εν λόγω
περιουσιακών στοιχείων εντός του επόμενου οικονομικού
έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125 α

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBenefi
tsProvidedByPlan

text

Περιγραφή της φύσης των
καταβαλλόμενων από το πρό
γραμμα παροχών

Η περιγραφή της φύσης των παροχών των καταβαλλόμενων γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 139 α i
από πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (π.χ. πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών βάσει τελικού μισθού ή πρόγραμμα
βασιζόμενο σε εισφορές με εγγύηση). [Παραπομπή: Προγράμ
ματα καθορισμένων παροχών [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChangeI
nAccountingPolicy

text

Περιγραφή της φύσης μιας
αλλαγής λογιστικής πολιτικής

Η περιγραφή της φύσης μιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής
σχετικής με μια αρχική εφαρμογή ενός ΔΠΧΑ. [Παραπομπή:
ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureOfChange
sFromPriorPeriodsInMeasure
mentMethodsUsedToDetermine
ReportedSegmentProfitOrLos
sAndEffectOfThoseChangesOn
MeasureOfSegmentProfitOrLoss

text

Περιγραφή της φύσης αλλαγών
από προηγούμενες περιόδους
στις μεθόδους επιμέτρησης που
χρησιμοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό του κέρδους ή της
ζημίας ενός παρουσιαζόμενου
τομέα και της επίδρασης των
αλλαγών αυτών στην επιμέτρηση
του κέρδους ή της ζημίας του
τομέα·

Η περιγραφή της φύσης των αλλαγών από προηγούμενες
περιόδους στις μεθόδους επιμέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν
για τον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημίας ενός παρου
σιαζόμενου τομέα και της επίδρασης, ενδεχομένως, των αλλα
γών αυτών στην επιμέτρηση του κέρδους (της ζημίας) του
τομέα· [Παραπομπή: Προς αναφορά τομείς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 27 ε

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fAssetsMeasuredAtFairValue

text

Περιγραφή της φύσης κατηγο
ρίας περιουσιακών στοιχείων
που επιμετρώνται στην εύλογη
αξία

Η περιγραφή της φύσης της κατηγορίας περιουσιακών στοι
χείων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβανο
μένων των χαρακτηριστικών των στοιχείων που επιμετρώνται,
τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των σχετι
κών εισροών. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE64 α,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 92

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fEntitysOwnEquityInstrumen
tsMeasuredAtFairValue

text

Περιγραφή της φύσης κατηγο
ρίας ίδιων συμμετοχικών τίτλων
της οικονομικής οντότητας που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Η περιγραφή της φύσης της κατηγορίας ίδιων συμμετοχικών παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE64 α,
τίτλων της οικονομικής οντότητας που επιμετρώνται στην παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 92
εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών
των στοιχείων που επιμετρώνται, τα οποία λαμβάνονται
υπόψη κατά τον καθορισμό των σχετικών εισροών. [Παραπομ
πή: Στην εύλογη αξία [member]· Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας [member]]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureOfClassO
fLiabilitiesMeasuredAtFairValue

text

Περιγραφή της φύσης κατηγο
ρίας υποχρεώσεων που επιμε
τρώνται στην εύλογη αξία

Η περιγραφή της φύσης της κατηγορίας υποχρεώσεων που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων των
χαρακτηριστικών των στοιχείων που επιμετρώνται, τα οποία
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των σχετικών εισρο
ών. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE64 α,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 92

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfContinge
ntAssets

text

Περιγραφή της φύσης ενδεχόμε
νων περιουσιακών στοιχείων

Η περιγραφή της φύσης πιθανών περιουσιακών στοιχείων που
προκύπτουν από παρελθόντα γεγονότα και των οποίων η
ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνον από την επέλευση ή τη μη
επέλευση ενός ή περισσότερων αβέβαιων μελλοντικών γεγο
νότων, όχι καθ’ ολοκληρίαν υποκείμενων στον έλεγχο της
οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 89

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCounter
party

text

Περιγραφή της φύσης αντισυμ
βαλλομένου

Η περιγραφή της φύσης του μέρους μιας συναλλαγής διαφο
ρετικού από την οικονομική οντότητα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG23 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsAssetsAndEnti
tysAssets

text

Περιγραφή της φύσης των δια
φορών μεταξύ των επιμετρήσεων
των περιουσιακών στοιχείων των
προς αναφορά τομέων και των
περιουσιακών στοιχείων της
οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή της φύσης των διαφορών μεταξύ των επιμετρή
σεων των περιουσιακών στοιχείων των προς αναφορά τομέων
και των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας.
Οι διαφορές αυτές μπορούν να αφορούν λογιστικές πολιτικές
και πολιτικές κατανομής από κοινού χρησιμοποιούμενων περι
ουσιακών στοιχείων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατα
νόηση των παρουσιαζόμενων κατά τομέα πληροφοριών. [Πα
ραπομπή: Προς αναφορά τομείς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 27 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsLiabilitiesAn
dEntitysLiabilities

text

Περιγραφή της φύσης των δια
φορών μεταξύ των επιμετρήσεων
των υποχρεώσεων των προς
αναφορά τομέων και των υπο
χρεώσεων της οικονομικής
οντότητας

Η περιγραφή της φύσης των διαφορών μεταξύ των επιμετρή
σεων των υποχρεώσεων των προς αναφορά τομέων και των
υποχρεώσεων της οικονομικής οντότητας. Οι διαφορές αυτές
μπορούν να αφορούν λογιστικές πολιτικές και πολιτικές κατα
νομής από κοινού χρησιμοποιούμενων υποχρεώσεων, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την κατανόηση των παρουσιαζόμενων
κατά τομέα πληροφοριών. [Παραπομπή: Προς αναφορά τομείς
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 27 δ

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsProfitsOrLosse
sAndEntitysProfitOrLossBefo
reIncomeTaxExpenseOrIncome
AndDiscontinuedOperations

text

Περιγραφή της φύσης των δια
φορών μεταξύ των επιμετρήσεων
των κερδών ή των ζημιών των
προς αναφορά τομέων και του
κέρδους ή της ζημίας της οικο
νομικής οντότητας πριν από τα
έξοδα ή έσοδα φόρου εισοδή
ματος και τις διακοπείσες δρα
στηριότητες.

Η περιγραφή της φύσης των διαφορών μεταξύ των επιμετρή
σεων των κερδών ή των ζημιών των προς αναφορά τομέων και
του κέρδους ή της ζημίας της οικονομικής οντότητας πριν από
τα έξοδα ή έσοδα φόρου εισοδήματος και τις διακοπείσες
εκμεταλλεύσεις. Οι διαφορές αυτές μπορούν να αφορούν λογι
στικές πολιτικές και πολιτικές κατανομής του κόστους που
αναλήφθηκε κεντρικά οι οποίες είναι απαραίτητες για την
κατανόηση των παρουσιαζόμενων κατά τομέα πληροφοριών.
[Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Προς
αναφορά τομείς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 27 β

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysO
perationsAndPrincipalActivities

text

Περιγραφή της φύσης των
εργασιών της οικονομικής οντό
τητας και των κυριότερων δρα
στηριοτήτων της

Η περιγραφή της φύσης των εργασιών της οικονομικής οντό
τητας και των κυριότερων δραστηριοτήτων της.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithAssociate

text

Περιγραφή της φύσης της σχέ
σης της οικονομικής οντότητας
με συγγενή επιχείρηση

Η περιγραφή της φύσης της σχέσης της οικονομικής οντότη
τας με μια συγγενή επιχείρηση (περιγράφοντας, για παράδειγ
μα, τη φύση των δραστηριοτήτων της συγγενούς επιχείρησης
και αν είναι στρατηγικής σημασίας για τις δραστηριότητες της
οικονομικής οντότητας). [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithJointOperation

text

Περιγραφή της φύσης της σχέ
σης της οικονομικής οντότητας
με κοινή επιχείρηση

Η περιγραφή της φύσης της σχέσης της οικονομικής οντότη
τας με μια κοινή επιχείρηση (περιγράφοντας, για παράδειγμα,
τη φύση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και αν
είναι στρατηγικής σημασίας για τις δραστηριότητες της οικο
νομικής οντότητας). [Παραπομπή: Κοινές επιχειρήσεις [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithJointVenture

text

Περιγραφή της φύσης της σχέ
σης της οικονομικής οντότητας
με κοινοπραξία

Η περιγραφή της φύσης της σχέσης της οικονομικής οντότη
τας με μια κοινοπραξία (περιγράφοντας, για παράδειγμα, τη
φύση των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας και αν είναι
στρατηγικής σημασίας για τις δραστηριότητες της οικονομικής
οντότητας). [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfFinancial
Statements

text

Περιγραφή της φύσης οικονομι
κών καταστάσεων

Η περιγραφή της φύσης των οικονομικών καταστάσεων (για
παράδειγμα, αν οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν μια οικο
νομική οντότητα μεμονωμένα ή όμιλο οικονομικών οντοτή
των).

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 51 β, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 27 16 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 27 17 α

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGoodsOr
ServicesThatEntityHasPromised
ToTransfer

text

Περιγραφή της φύσης αγαθών ή
υπηρεσιών που έχει υποσχεθεί
να μεταβιβάσει η οικονομική
οντότητα

Η περιγραφή της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών που η οικο
νομική οντότητα έχει υποσχεθεί να μεταβιβάσει σε πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureOfImpen
dingChangeInAccountingPolicy

text

Περιγραφή της φύσης επικείμε
νης αλλαγής λογιστικής πολιτι
κής

Η περιγραφή της φύσης της επικείμενης αλλαγής ή των επι
κείμενων αλλαγών λογιστικής πολιτικής λόγω νέου ΔΠΧΑ
που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ.

παράδειγμα: ΔΛΠ 8 31 β

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndivi
dualAsset

text

Περιγραφή της φύσης μεμονω
μένου περιουσιακού στοιχείου

Η περιγραφή της φύσης ενός μεμονωμένου περιουσιακού στοι
χείου για το οποίο αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε ζημία απο
μείωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου. [Παραπομπή: Ζημία
απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 γ i

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInterestIn text
Funds

Περιγραφή της φύσης μιας συμ
μετοχής σε κεφάλαια

Η περιγραφή της φύσης της συμμετοχής της οικονομικής
οντότητας σε ταμεία για τον παροπλισμό, την αποκατάσταση
και την περιβαλλοντική εξυγίανση.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 5 11

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabilitie
sConnectedWithInsuranceThatA
reNotLiabilitiesArisingFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS4

text

Περιγραφή της φύσης των υπο
χρεώσεων που συνδέονται με
την ασφάλιση, οι οποίες δεν
είναι υποχρεώσεις που απορρέ
ουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 4

Η περιγραφή της φύσης των υποχρεώσεων που συνδέονται με
την ασφάλιση, οι οποίες δεν είναι υποχρεώσεις που απορρέουν
από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 4.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39C α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabilitie
sWithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

text

Περιγραφή της φύσης υποχρεώ
σεων με σημαντικό κίνδυνο
σημαντικών προσαρμογών εντός
του επόμενου οικονομικού έτους

Η περιγραφή της φύσης υποχρεώσεων που υπόκεινται σε
παραδοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέ
σουν σημαντική προσαρμογή των αξιών των εν λόγω υποχρε
ώσεων εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureOfMainAd text
justmentsThatWouldMakeHisto
ricalSummariesOrComparativeIn
formationPresentedInAccordan
ceWithPreviousGAAPComply
WithIFRSs

Περιγραφή της φύσης των
κύριων προσαρμογών που θα
καθιστούσαν τις ιστορικές περι
λήψεις ή τις συγκριτικές πληρο
φορίες οι οποίες παρουσιάστη
καν σύμφωνα με τις προηγού
μενες ΓΑΛΑ, σύμφωνες προς τα
ΔΠΧΑ

Η περιγραφή της φύσης των κύριων προσαρμογών που θα
καθιστούσαν τις ιστορικές περιλήψεις ή τις συγκριτικές πλη
ροφορίες οι οποίες παρουσιάστηκαν σύμφωνα με τις προηγού
μενες ΓΑΛΑ, σύμφωνες προς τα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Προη
γούμενες ΓΑΛΑ [member]· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 22 β

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNecessa
ryAdjustmentToProvideCompa
rativeInformation

text

Περιγραφή της φύσης των ανα
γκαίων προσαρμογών για την
παροχή συγκριτικών πληροφο
ριών

Η περιγραφή, όταν δεν είναι εφικτή η ανακατάταξη των
συγκριτικών ποσών, της φύσης των προσαρμογών που θα
είχαν γίνει εάν είχαν ανακαταταχθεί τα ποσά.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 42 β

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNonadju
stingEventAfterReportingPeriod

text

Περιγραφή της φύσης μη διορ
θωτικού γεγονότος μετά την
περίοδο αναφοράς

Η περιγραφή της φύσης ενός μη διορθωτικού γεγονότος μετά
την περίοδο αναφοράς. [Παραπομπή: Μη διορθωτικά γεγονότα
μετά την περίοδο αναφοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 21 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNoncash
AssetsHeldForDistributionTo
OwnersDeclaredBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssue

text

Περιγραφή της φύσης μη ταμει
ακών περιουσιακών στοιχείων
που κατέχονται προς διανομή
στους κατόχους μετοχών και τα
οποία έχουν δηλωθεί προτού
εγκριθεί η έκδοση των οικονο
μικών καταστάσεων

Η περιγραφή της φύσης των μη ταμειακών περιουσιακών στοι
χείων που προορίζονται για διανομή ως μέρισμα, όταν η ημε
ρομηνία της δήλωσης είναι μετά το τέλος της περιόδου ανα
φοράς αλλά προτού εγκριθεί η έκδοση των οικονομικών κατα
στάσεων.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 17 17 α

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilities

text

Περιγραφή της φύσης δέσμευ
σης, ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η περιγραφή της φύσης της δέσμευσης για ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

Περιγραφή της φύσης δέσμευ
σης, ενδεχόμενες υποχρεώσεις
σε συνένωση επιχειρήσεων

Η περιγραφή της φύσης της δέσμευσης για ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις που αναγνωρίζονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων.
[Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]· Συνενώσεις
επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι i

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObligatio
nOtherProvisions

text

Περιγραφή της φύσης δέσμευ
σης, άλλες προβλέψεις

Η περιγραφή της φύσης της δέσμευσης για άλλες προβλέψεις.
[Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 85 α

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclassi
ficationOrChangesInPresentation

text

Περιγραφή της φύσης ανακατα
τάξεων ή αλλαγών στην παρου
σίαση

Η περιγραφή της φύσης των ανακατατάξεων ή των αλλαγών
στην παρουσίαση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 41 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegulato
ryRatesettingProcess

text

Περιγραφή της φύσης της υπο
χρεωτικής διαδικασίας καθορι
σμού των αμοιβών

Η περιγραφή της φύσης της υποχρεωτικής διαδικασίας καθορι
σμού των αμοιβών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30 α

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelated
PartyRelationship

text

Περιγραφή της φύσης μιας σχέ
σης με συνδεδεμένα μέρη

Η περιγραφή της φύσης των σχέσεων με συνδεδεμένα μέρη.
[Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelation
shipBetweenTransferredFinancia
lAssetsThatAreNotDerecognise
dInTheirEntiretyAndAssociated
Liabilities

text

Περιγραφή της φύσης μιας σχέ
σης μεταξύ των μεταβιβασθέ
ντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων τα οποία
δεν έχουν παύσει να αναγνωρί
ζονται στο σύνολό τους και των
συνδεδεμένων υποχρεώσεων

Η περιγραφή της φύσης της σχέσης μεταξύ των μεταβιβασθέ
ντων περιουσιακών στοιχείων και των συνδεδεμένων υποχρε
ώσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που απορρέ
ουν από τη μεταβίβαση στη χρήση των μεταβιβασθέντων περι
ουσιακών στοιχείων της αναφέρουσας οντότητας. [Παραπομ
πή: Μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους
[member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D γ

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 285

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfNatureOfRelation
shipWithSubsidiaryWhereParen
tHasDirectlyOrIndirectlyLessTh
anHalfOfVotingPower

text

Περιγραφή σημαντικών κρίσεων
και παραδοχών που έγιναν για
να διευκρινιστεί ότι μια οικονο
μική οντότητα ελέγχει μια άλλη
οικονομική οντότητα, παρόλο
που κατέχει κάτω από το ήμισυ
των δικαιωμάτων ψήφου

Η περιγραφή σημαντικών κρίσεων και παραδοχών που έγιναν
όταν η οικονομική οντότητα διευκρινίζει ότι ελέγχει μια άλλη
οικονομική οντότητα, παρόλο που κατέχει κάτω από το ήμισυ
των δικαιωμάτων ψήφου.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 9 β

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRi
sksBeingHedged

text

Περιγραφή της φύσης των αντι
σταθμιζόμενων κινδύνων

Η περιγραφή της φύσης των αντισταθμιζόμενων κινδύνων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVolunta
ryChangeInAccountingPolicy

text

Περιγραφή της φύσης εκούσιας
αλλαγής λογιστικής πολιτικής

Η περιγραφή της φύσης μιας εκούσιας αλλαγής λογιστικής
πολιτικής

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29 a

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSale
WhichWereSoldOrReclassified

text

Περιγραφή μη κυκλοφορούντος
περιουσιακού στοιχείου ή ομά
δας διάθεσης κατεχόμενου/-ης
προς πώληση που πουλήθηκε ή
ανακατατάχθηκε

Η περιγραφή μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή
ομάδων διάθεσης που είτε κατατάχθηκαν ως κατεχόμενα προς
πώληση είτε πουλήθηκαν. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται
ως κατεχόμενα/-ες προς πώληση· Ομάδες διάθεσης που κατα
τάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 41 α

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancialMea
suresOrEstimatesOfBiologica
lAssets

text

Περιγραφή των μη χρηματοοι
κονομικών επιμετρήσεων ή
εκτιμήσεων των φυσικών ποσο
τήτων των βιολογικών περιου
σιακών στοιχείων και της παρα
γωγής γεωργικών προϊόντων

Η περιγραφή των μη χρηματοοικονομικών επιμετρήσεων, ή
των εκτιμήσεων, των φυσικών ποσοτήτων των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων και της παραγωγής γεωργικών προϊ
όντων. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 46 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRisk

text

Περιγραφή των στόχων, των
πολιτικών και των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνου

Η περιγραφή των στόχων, των πολιτικών και των διαδικασιών
για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από χρηματο
οικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 β

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRi
sksArisingFromInsuranceCo
ntractsAndMethodsUsedToMa
nageThoseRisks

text

Περιγραφή των στόχων, των
πολιτικών και των διαδικασιών
για τη διαχείριση των κινδύνων
που απορρέουν από ασφαλιστή
ρια συμβόλαια και των μεθόδων
που χρησιμοποιούνται για τη
διαχείριση των εν λόγω κινδύ
νων

Η περιγραφή των στόχων, των πολιτικών και των διαδικασιών
της οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση των κινδύνων
που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια και των μεθό
δων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των εν λόγω
κινδύνων. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRi
sksThatAriseFromContractsWith
inScopeOfIFRS17

text

Περιγραφή των στόχων, των
πολιτικών και των διαδικασιών
για τη διαχείριση των κινδύνων
που απορρέουν από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή των στόχων, των πολιτικών και των διαδικασιών
της οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση των κινδύνων
που απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfObligationsForRe
turnsRefundsAndOtherSimilarO
bligations

text

Περιγραφή των υποχρεώσεων
έναντι επιστροφών, επιστροφών
χρημάτων ή άλλων συναφών
υποχρεώσεων

Η περιγραφή των υποχρεώσεων έναντι επιστροφών, επιστρο
φών χρημάτων ή άλλων συναφών υποχρεώσεων σε συμβάσεις
με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119 δ

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeShareO
ptionsGranted

X.XX dura
tion

Διάρκεια δικαιώματος προαίρε
σης, παραχωρηθέντα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης

Η διάρκεια του δικαιώματος προαίρεσης για τα παραχωρη
θέντα μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfOptionPricingMo
delShareOptionsGranted

text

Περιγραφή του υποδείγματος
αποτίμησης δικαιωμάτων προαί
ρεσης, παραχωρηθέντα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης

Η περιγραφή του υποδείγματος αποτίμησης δικαιωμάτων προ
αίρεσης που χρησιμοποιείται για τα παραχωρηθέντα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης. [Παραπομπή: Υπόδειγμα αποτίμησης
δικαιωμάτων προαίρεσης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccounting
PoliciesRelevantToUnderstandin
gOfFinancialStatements

text block

Περιγραφή λοιπών λογιστικών
πολιτικών απαραίτητων για την
κατανόηση των οικονομικών
καταστάσεων [text block]

Η περιγραφή των λογιστικών πολιτικών που είναι απαραίτητες
για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες
η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 117 β

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityInte
rest

text

Περιγραφή δικαιωμάτων, προνο
μίων και περιορισμών που αφο
ρούν κατηγορία συμμετοχικών
δικαιωμάτων από οικονομική
οντότητα χωρίς μετοχικό κεφά
λαιο.

Η περιγραφή των δικαιωμάτων, των προνομίων και των περιο γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 80
ρισμών που συνδέονται με μια κατηγορία συμμετοχικών
δικαιωμάτων από μια οικονομική οντότητα χωρίς μετοχικό
κεφάλαιο. [Παραπομπή: Μετοχικό κεφάλαιο [member]· Άλλα
συμμετοχικά δικαιώματα]

ifrs-full

DescriptionOfOtherInformatio
nUsedToAssessCreditQuality

text

Περιγραφή λοιπών πληροφοριών
που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση της πιστωτικής ποι
ότητας

Η περιγραφή των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων με πιστωτικό κίνδυνο που δεν
είναι ούτε σε καθυστέρηση ούτε απομειωμένα, τις οποίες η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά. [Παραπομπή:
Πιστωτικός κίνδυνος [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG23 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfOtherInputsToO
ptionsPricingModelShareO
ptionsGranted

text

Περιγραφή λοιπών εισροών του
υποδείγματος αποτίμησης
δικαιωμάτων προαίρεσης, παρα
χωρηθέντα μετοχικά δικαιώματα
προαίρεσης

Η περιγραφή των εισροών του υποδείγματος αποτίμησης
δικαιωμάτων προαίρεσης για τα παραχωρηθέντα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης, τις οποίες η οικονομική οντότητα
δεν γνωστοποιεί χωριστά. [Παραπομπή: Υπόδειγμα αποτίμη
σης δικαιωμάτων προαίρεσης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfOtherTransaction
sThatAreCollectivelySignificant

text

Περιγραφή λοιπών συναλλαγών
που είναι συλλογικά σημαντικές

Η περιγραφή των συναλλαγών με φορείς του Δημοσίου το
οποίο έχει τον έλεγχο, τον από κοινού έλεγχο ή ασκεί σημα
ντική επιρροή στην αναφέρουσα οντότητα και τις οντότητες
υπό έλεγχο, από κοινού έλεγχο, ή υπό σημαντική επιρροή από
τους εν λόγω φορείς του Δημοσίου οι οποίες είναι συλλογικά,
αλλά όχι ατομικά, σημαντικές.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 26 β ii

ifrs-full

DescriptionOfPerformanceObli
gationsToArrangeForAnotherPar
tyToTransferGoodsOrServices

text

Περιγραφή υποχρεώσεων εκτέ
λεσης για συμφωνία μεταβίβα
σης αγαθών ή υπηρεσιών από
άλλο μέρος

Η περιγραφή των υποχρεώσεων εκτέλεσης για συμφωνία μετα
βίβασης αγαθών ή υπηρεσιών από άλλο μέρος σε πελάτες.
[Παραπομπή: Υποχρεώσεις εκτέλεσης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119 γ

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhenCash
FlowsAffectProfitOrLoss

text

Περιγραφή των περιόδων κατά
τις οποίες οι ταμειακές ροές
επηρεάζουν τα αποτελέσματα

Η περιγραφή των περιόδων κατά τις οποίες οι ταμειακές ροές
αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα για τις αντισταθ
μίσεις ταμειακών ροών. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμει
ακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhenCash
FlowsExpectedToOccur

text

Περιγραφή των περιόδων κατά
τις οποίες οι ταμειακές ροές
αναμένεται να πραγματοποι
ηθούν

Η περιγραφή των περιόδων κατά τις οποίες οι ταμειακές ροές
αναμένεται να πραγματοποιηθούν για τις αντισταθμίσεις ταμει
ακών ροών. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfPlanAmendmen
tsCurtailmentsAndSettlements

text

Περιγραφή τροποποιήσεων,
περικοπών και διακανονισμών
του προγράμματος.

Η περιγραφή τροποποιήσεων, περικοπών και διακανονισμών
προγράμματος καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Προ
γράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 139 γ

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDispo
singOfAssetsNotReadilyConver
tibleIntoCashOrForUsingThemI
nItsOperations

text block

Περιγραφή πολιτικών για εκποί
ηση ή για χρήση κατά τη λει
τουργία των περιουσιακών στοι
χείων που αποκτώνται με πρό
σκτηση παρασχεθεισών εξασφα
λίσεων ή άλλων πιστωτικών
αναβαθμίσεων [text block]

Η περιγραφή των πολιτικών για την εκποίηση, ή για τη χρήση
κατά τη λειτουργία, των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά
η οντότητα με την πρόσκτηση των εξασφαλίσεων που κατέχει
ως εγγύηση ή με την ενεργοποίηση άλλων πιστωτικών ανα
βαθμίσεων (για παράδειγμα, εγγυήσεων) όταν τα περιουσιακά
αυτά στοιχεία δεν είναι άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά. [Πα
ραπομπή: Εγγυήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 38 β

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningContributionOfDefinedBene
fitPlansThatShareRisksBetween
VariousEntities

text block

Περιγραφή της πολιτικής για τον
καθορισμό των εισφορών των
προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών με επιμερισμό των
κινδύνων μεταξύ των οντοτήτων
που τελούν υπό κοινό έλεγχο
[text block]

Η περιγραφή της πολιτικής για τον καθορισμό της εισφοράς
που πρέπει να καταβληθεί από την οικονομική οντότητα για
προγράμματα καθορισμένων παροχών με επιμερισμό των κιν
δύνων μεταξύ των οντοτήτων που τελούν υπό κοινό έλεγχο.
[Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 149 β

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningWhenTransfersBetweenLe
velsAreDeemedToHaveOccurre
dAssets

text

Περιγραφή της πολιτικής για τον
προσδιορισμό του χρόνου κατά
τον οποίο θεωρείται ότι πραγ
ματοποιούνται μεταφορές μεταξύ
των επιπέδων, περιουσιακά
στοιχεία

Η περιγραφή της πολιτικής για τον προσδιορισμό του χρόνου
κατά τον οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιούνται μεταφορές
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας
της εύλογης αξίας. Η πολιτική για τον χρονικό προσδιορισμό
των μεταφορών είναι η ίδια και για τις μεταφορές σε επίπεδα
και για τις μεταφορές εκτός επιπέδων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε
iv, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 95
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningWhenTransfersBetweenLe
velsAreDeemedToHaveOccurre
dEntitysOwnEquityInstruments

text

Περιγραφή της πολιτικής για τον
προσδιορισμό του χρόνου κατά
τον οποίο θεωρείται ότι πραγ
ματοποιούνται μεταφορές μεταξύ
των επιπέδων, ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι της οικονομικής οντότη
τας

Η περιγραφή της πολιτικής για τον προσδιορισμό του χρόνου
κατά τον οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιούνται μεταφορές
ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας μεταξύ
των επιπέδων της ιεραρχίας της εύλογης αξίας. Η πολιτική για
τον χρονικό προσδιορισμό των μεταφορών είναι η ίδια και για
τις μεταφορές σε επίπεδα και για τις μεταφορές εκτός επιπέ
δων. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε
iv, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningWhenTransfersBetweenLe
velsAreDeemedToHaveOccur
redLiabilities

text

Περιγραφή της πολιτικής για τον
προσδιορισμό του χρόνου κατά
τον οποίο θεωρείται ότι πραγ
ματοποιούνται μεταφορές μεταξύ
των επιπέδων, υποχρεώσεις

Η περιγραφή της πολιτικής για τον προσδιορισμό του χρόνου
κατά τον οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιούνται μεταφορές
υποχρεώσεων μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας. Η πολιτική για τον χρονικό προσδιορισμό των μεταφο
ρών είναι η ίδια και για τις μεταφορές σε επίπεδα και για τις
μεταφορές εκτός επιπέδων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε
iv, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpedien
tsUsedWhenApplyingIFRS15Re
trospectively

text

Περιγραφή πρακτικών λύσεων
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 ανα
δρομικά

Η περιγραφή των πρακτικών λύσεων που χρησιμοποιήθηκαν
κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 αναδρομικά.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 C6 α

ifrs-full

DescriptionOfPresentationCur
rency

text

Περιγραφή του νομίσματος
παρουσίασης

Η περιγραφή του νομίσματος που χρησιμοποιείται στις οικο
νομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 51 δ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 21 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryReason
sForBusinessCombination

text

Περιγραφή των κύριων λόγων
για τη συνένωση επιχειρήσεων

Η περιγραφή των κύριων λόγων για τη συνένωση επιχειρή
σεων [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

DescriptionOfProcessForAnaly
singChangesInFairValueMeasu
rementsAssets

text

Περιγραφή της διαδικασίας για
την ανάλυση των μεταβολών
στις επιμετρήσεις της εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή της διαδικασίας για την ανάλυση των μεταβολών
στις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοι
χείων από περίοδο σε περίοδο.

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAnaly
singChangesInFairValueMeasu
rementsEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Περιγραφή της διαδικασίας για
την ανάλυση των μεταβολών
στις επιμετρήσεις της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή της διαδικασίας για την ανάλυση των μεταβολών παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 γ,
στις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας των ίδιων συμμετοχικών παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ
τίτλων της οικονομικής οντότητας από περίοδο σε περίοδο.
[Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντό
τητας [member]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAnaly
singChangesInFairValueMeasu
rementsLiabilities

text

Περιγραφή της διαδικασίας για
την ανάλυση των μεταβολών
στις επιμετρήσεις της εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή της διαδικασίας για την ανάλυση των μεταβολών
στις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων από
περίοδο σε περίοδο.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgenciesU
sed

text

Περιγραφή των οργανισμών
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικα
νότητας που χρησιμοποιήθηκαν

Η περιγραφή των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικα
νότητας που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της πιστω
τικής ποιότητας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChan
geInFunctionalCurrency

text

Περιγραφή του λόγου της μετα
βολής του νομίσματος λειτουρ
γίας

Η περιγραφή του λόγου μιας μεταβολής του νομίσματος λει
τουργίας της οικονομικής οντότητας. Νόμισμα λειτουργίας
είναι το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο
οποίο δραστηριοποιείται η οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 21 54
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonForChan
geInMethodsAndAssumptionsU
sedInPreparingSensitivityAnaly
sis

text

Περιγραφή των λόγων των
μεταβολών στις μεθόδους και τις
παραδοχές που χρησιμοποι
ούνται για την εκπόνηση ανά
λυσης ευαισθησίας

Η περιγραφή των λόγων των μεταβολών στις μεθόδους και τις
παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση ανάλυσης
ευαισθησίας για τα είδη κινδύνου αγοράς στους οποίους είναι
εκτεθειμένη η οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Κίνδυνος
αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 40 γ

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDispo
singOfInvestmentsInEquityIn
strumentsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
come

text

Περιγραφή του λόγου της διά
θεσης των επενδύσεων σε συμ
μετοχικούς τίτλους που προσ
διορίζονται στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

Η περιγραφή του λόγου για τη διάθεση των επενδύσεων σε
συμμετοχικούς τίτλους που η οντότητα έχει προσδιορίσει στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομ
πή: Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11B α

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReasses
smentWhetherInsurersActivitie
sArePredominantlyConnectedWi
thInsurance

text

Περιγραφή του λόγου επαναξιο
λόγησης του κατά πόσον οι
δραστηριότητες του ασφαλιστή
συνδέονται κυρίως με την
ασφάλιση

Η περιγραφή του λόγου επαναξιολόγησης του κατά πόσον οι
δραστηριότητες ενός ασφαλιστή συνδέονται κυρίως με την
ασφάλιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Γ γ i Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReclas
sificationOrChangesInPresenta
tion

text

Περιγραφή του λόγου ανακατα
τάξεων ή αλλαγών στην παρου
σίαση

Η περιγραφή του λόγου των ανακατατάξεων ή των αλλαγών
στην παρουσίαση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 41 γ

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsin
gLongerOrShorterReportingPe
riod

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο χρησιμοποιείται μεγαλύ
τερη ή μικρότερη περίοδος υπο
βολής αναφορών

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο χρησιμοποιείται μεγα
λύτερη ή μικρότερη περίοδος αναφοράς, όταν η οικονομική
οντότητα αλλάζει το τέλος της περιόδου αναφοράς και παρου
σιάζει οικονομικές καταστάσεις για περίοδο μεγαλύτερη ή
μικρότερη του ενός έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 36 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonForUsing
PresentationAlternative

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο χρησιμοποιείται εναλλα
κτική απεικόνιση

Η περιγραφή των λόγων για τους οποίους η οικονομική οντό
τητα επέλεξε αμετάκλητα να απεικονίζει στα λοιπά συνολικά
έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μιας
επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο που δεν διακρατείται για δια
πραγμάτευση. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]·
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A β

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDereco
gnitionOfFinancialAssetsMeasu
redAtAmortisedCost

text

Περιγραφή του λόγου της παύ
σης αναγνώρισης χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
που επιμετρώνται στο αποσβε
σμένο κόστος

Η περιγραφή του λόγου της παύσης αναγνώρισης χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20A

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAndFac
torsWhyAmountOfChangesIn
FairValueOfFinancialAssetsAnd
FinancialLiabilitiesAttributable
ToChangesInCreditRiskNotFaith
fullyRepresent

text

Περιγραφή των λόγων και των
συναφών παραγόντων για τους
οποίους δεν αποδίδεται πιστά το
ποσό των μεταβολών της εύλο
γης αξίας των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων και
των χρηματοοικονομικών υπο
χρεώσεων που αποδίδονται στις
μεταβολές του πιστωτικού κιν
δύνου

Η περιγραφή των λόγων και των συναφών παραγόντων για
τους οποίους η γνωστοποίηση των μεταβολών της εύλογης
αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αποδίδονται σε
μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου δεν αποδίδει πιστά τις
εν λόγω μεταβολές. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [mem
ber]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11 β

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementAssets

text

Περιγραφή των λόγων της
μεταβολής στην τεχνική αποτί
μησης που χρησιμοποιείται στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή των λόγων μιας μεταβολής στην τεχνική αποτί
μησης (για παράδειγμα, στροφή από μια προσέγγιση βάσει της
αγοράς σε μια προσέγγιση βάσει εισοδήματος ή η χρήση επι
πρόσθετης τεχνικής αποτίμησης) για την επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Προσέγ
γιση βάσει εισοδήματος [member]· Προσέγγιση βάσει της αγο
ράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

text

Περιγραφή των λόγων της
μεταβολής στην τεχνική αποτί
μησης που χρησιμοποιείται στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή των λόγων μιας μεταβολής στην τεχνική αποτί
μησης (για παράδειγμα, στροφή από μια προσέγγιση βάσει της
αγοράς σε μια προσέγγιση βάσει εισοδήματος ή η χρήση επι
πρόσθετης τεχνικής αποτίμησης) για την επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας [member]· Προσέγγιση βάσει εισοδήματος
[member]· Προσέγγιση βάσει της αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementLiabilities

text

Περιγραφή των λόγων της
μεταβολής στην τεχνική αποτί
μησης που χρησιμοποιείται στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή των λόγων μιας μεταβολής στην τεχνική αποτί
μησης (για παράδειγμα, στροφή από μια προσέγγιση βάσει της
αγοράς σε μια προσέγγιση βάσει εισοδήματος ή η χρήση επι
πρόσθετης τεχνικής αποτίμησης) για την επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Προσέγγιση βάσει
εισοδήματος [member]· Προσέγγιση βάσει της αγοράς [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedTo
MeasureFairValueLessCostsOf
Disposal

text

Περιγραφή των λόγων μιας
μεταβολής στην τεχνική αποτί
μησης που χρησιμοποιείται στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας
μείον το κόστος της διάθεσης

Η περιγραφή των λόγων μιας μεταβολής στην τεχνική αποτί
μησης που χρησιμοποιείται στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας μείον το κόστος της διάθεσης. [Παραπομπή: Τεχνικές
αποτίμησης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε
iiΒ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130
στ ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geOfInvestmentEntityStatus

text

Περιγραφή του λόγου της μετα
βολής της ιδιότητας εταιρείας
επενδύσεων

Η περιγραφή του λόγου της μεταβολής της ιδιότητας εταιρείας
επενδύσεων. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύ
σεων [text block]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 9Β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivityAna
lysisForActuarialAssumptions

text

Περιγραφή των λόγων των
μεταβολών στις μεθόδους και τις
παραδοχές που χρησιμοποι
ούνται για την εκπόνηση ανά
λυσης ευαισθησίας για αναλογι
στικές παραδοχές

Η περιγραφή των λόγων των μεταβολών στις μεθόδους και τις
παραδοχές που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση της ανά
λυσης ευαισθησίας για σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές.
[Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145 γ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivityAna
lysisToChangesInRiskExposure
sThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

text

Περιγραφή των λόγων των
μεταβολών στις μεθόδους και
παραδοχές που χρησιμοποι
ούνται κατά την εκπόνηση ανά
λυσης ευαισθησίας σε μεταβολές
στην έκθεση σε κινδύνους που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή των λόγων των μεταβολών στις μεθόδους και
παραδοχές που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση ανάλυ
σης ευαισθησίας σε μεταβολές στην έκθεση σε κινδύνους που
απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο
γής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsUsedToMeasure
ContractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEstima
tingInputsToThoseMethods

text

Περιγραφή των λόγων των
μεταβολών στις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση των συμβολαίων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 και στις διαδικα
σίες για την εκτίμηση των εισ
ροών σε αυτές τις μεθόδους

Η περιγραφή των λόγων των μεταβολών στις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση των συμβολαίων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 και στις διαδι
κασίες για την εκτίμηση των εισροών σε αυτές τις μεθόδους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonsForChan
gingWayCashgeneratingUnitIsI
dentified

text

Περιγραφή των λόγων της
μεταβολής του τρόπου με τον
οποίο εξατομικεύεται η μονάδα
δημιουργίας ταμειακών ροών

Η περιγραφή των λόγων της μεταβολής του τρόπου με τον
οποίο εξατομικεύεται η μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών
αν η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων για την εξατομί
κευση της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών έχει αλλάξει
από την προηγούμενη εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού της
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (αν υπάρχει) [Παραπομ
πή: Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ iii

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForCon
cludingThatEntityIsInvestmentE
ntityIfItDoesNotHaveOneOrMo
reTypicalCharacteristics

text

Περιγραφή των λόγων που οδη
γούν στο συμπέρασμα ότι η
οικονομική οντότητα είναι εται
ρεία επενδύσεων εάν δεν έχει
ένα ή περισσότερα τυπικά
χαρακτηριστικά

Η περιγραφή των λόγων που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
οικονομική οντότητα είναι εταιρεία επενδύσεων εάν δεν έχει
ένα ή περισσότερα τυπικά χαρακτηριστικά μιας εταιρείας επεν
δύσεων. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων
[text block]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 9A

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesi
gnationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAtDate
OfInitialApplicationOfIFRS17

text

Περιγραφή των λόγων προσδιο
ρισμού ή αποπροσδιορισμού
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων κατά την ημε
ρομηνία αρχικής εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή των λόγων οποιουδήποτε προσδιορισμού ή απο
προσδιορισμού χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
με εφαρμογή της παραγράφου 4.1.5 του ΔΠΧΑ 9 κατά την
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C33 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 297

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonsForDesi
gnationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossWhe
nApplyingAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensation

text

Περιγραφή των λόγων προσδιο
ρισμού ή αποπροσδιορισμού
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων κατά την εφαρ
μογή τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ
9 για τα χαρακτηριστικά προε
ξόφλησης με αρνητική αντι
στάθμιση

Η περιγραφή των λόγων τυχόν προσδιορισμού ή αποπροσδιο
ρισμού χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επι
μετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όταν η
οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ
9 για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθ
μιση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 δ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesi
gnationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsOrFinancialLiabilitie
sAsMeasuredAtFairValueThrou
ghProfitOrLossAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS9

text

Περιγραφή των λόγων προσδιο
ρισμού ή αποπροσδιορισμού
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων ή χρηματοοικο
νομικών υποχρεώσεων που επι
μετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων κατά
την ημερομηνία αρχικής εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 9

Η περιγραφή των λόγων προσδιορισμού ή αποπροσδιορισμού
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικο
νομικών υποχρεώσεων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Ι β

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesi
gnationOrDedesignationOfFinan
cialLiabilitiesAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLossWhe
nApplyingAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensation

text

Περιγραφή των λόγων προσδιο
ρισμού ή αποπροσδιορισμού
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων κατά την εφαρμογή
τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 9 για
τα χαρακτηριστικά προεξόφλη
σης με αρνητική αντιστάθμιση

Η περιγραφή των λόγων τυχόν προσδιορισμού ή αποπροσδιο
ρισμού χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όταν η οικονο
μική οντότητα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 για
τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθμιση.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementAssets

text

Περιγραφή των λόγων για την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή των λόγων για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των περιουσιακών στοιχείων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

text

Περιγραφή των λόγων για την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή των λόγων για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας
[Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντό
τητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementLiabilities

text

Περιγραφή των λόγων για την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή των λόγων για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των υποχρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvi
dingSupportToStructuredEntity
WithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

text

Περιγραφή των λόγων για την
παροχή στήριξης σε δομημένη
οικονομική οντότητα χωρίς η
αναφέρουσα οντότητα να έχει
συμβατική υποχρέωση να το
πράξει

Η περιγραφή των λόγων για την παροχή οικονομικής ή άλλης
στήριξης (για παράδειγμα, αγορά περιουσιακών στοιχείων ή
μέσων που εκδίδονται από τη δομημένη οικονομική οντότητα)
σε μια δομημένη οικονομική οντότητα χωρίς η αναφέρουσα
οντότητα να έχει συμβατική υποχρέωση να το πράξει, συμπε
ριλαμβανομένης της κατάστασης κατά την οποία η αναφέ
ρουσα οντότητα βοήθησε τη δομημένη οικονομική οντότητα
να λάβει οικονομική στήριξη.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 15 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 30 β

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvi
dingSupportToSubsidiaryWith
outHavingContractualObligatio
nToDoSo

text

Περιγραφή των λόγων για την
παροχή στήριξης σε θυγατρική
από εταιρεία επενδύσεων ή τις
θυγατρικές της χωρίς η εταιρεία
επενδύσεων να έχει συμβατική
υποχρέωση να το πράξει

Η περιγραφή των λόγων για την παροχή στήριξης σε θυγα
τρική από εταιρεία επενδύσεων ή τις θυγατρικές της χωρίς η
εταιρεία επενδύσεων να έχει συμβατική υποχρέωση να το πρά
ξει. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων [text
block]· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19E β
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv

DescriptionOfReasonsForTran
sfersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εντός του επιπέδου 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές περιουσιακών στοι
χείων εντός του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας.
[Παραπομπή: Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εντός του επιπέδου 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές ίδιων συμμετοχικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv
τίτλων της οικονομικής οντότητας εντός του επιπέδου 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]· Επίπεδο 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εντός του επιπέδου 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές υποχρεώσεων εντός
του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας. [Παραπομπή:
Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersOfCumulativeGainLossWi
thinEquity

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές σωρευτικών κερδών (ζη
μιών) στα ίδια κεφάλαια όταν οι
μεταβολές στον πιστωτικό κίν
δυνο μιας υποχρέωσης απεικονί
ζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές στα ίδια κεφάλαια του
σωρευτικού κέρδους (ζημίας) μιας χρηματοοικονομικής υπο
χρέωσης που προσδιορίζεται ως επιμετρούμενη στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων όταν η οικονομική οντότητα
υποχρεούται να απεικονίζει τα αποτελέσματα των μεταβολών
στον πιστωτικό κίνδυνο της εν λόγω υποχρέωσης στα λοιπά
συνολικά έσοδα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων· Μεταφορές
σωρευτικών κερδών (ζημιών) στα ίδια κεφάλαια όταν οι μετα
βολές στον πιστωτικό κίνδυνο μιας υποχρέωσης απεικονίζο
νται στα λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10 γ
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DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyAssets

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 1 και
εντός του επιπέδου 2 της ιεραρ
χίας της εύλογης αξίας, περιου
σιακά στοιχεία

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές εκτός του επιπέδου 1
και εντός του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχονται στο τέλος της
περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή: Επίπεδο 1 της ιεραρχίας
της εύλογης αξίας [member]· Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 1 και
εντός του επιπέδου 2 της ιεραρ
χίας της εύλογης αξίας, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές εκτός του επιπέδου 1
και εντός του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας οι
οποίοι κατέχονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παρα
πομπή: Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]·
Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyLiabilities

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 1 και
εντός του επιπέδου 2 της ιεραρ
χίας της εύλογης αξίας, υποχρε
ώσεις

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές εκτός του επιπέδου 1
και εντός του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
υποχρεώσεων οι οποίες κατέχονται στο τέλος της περιόδου
αναφοράς. [Παραπομπή: Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας [member]· Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyAssets

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 2 και
εντός του επιπέδου 1 της ιεραρ
χίας της εύλογης αξίας, περιου
σιακά στοιχεία

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές εκτός του επιπέδου 2
και εντός του επιπέδου 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχονται στο τέλος της
περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή: Επίπεδο 1 της ιεραρχίας
της εύλογης αξίας [member]· Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ
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DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 2 και
εντός του επιπέδου 1 της ιεραρ
χίας της εύλογης αξίας, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές εκτός του επιπέδου 2
και εντός του επιπέδου 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας οι
οποίοι κατέχονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παρα
πομπή: Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]·
Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyLiabilities

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 2 και
εντός του επιπέδου 1 της ιεραρ
χίας της εύλογης αξίας, υποχρε
ώσεις

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές εκτός του επιπέδου 2
και εντός του επιπέδου 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
υποχρεώσεων οι οποίες κατέχονται στο τέλος της περιόδου
αναφοράς. [Παραπομπή: Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας [member]· Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel3OfFairValue
HierarchyAssets

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές περιουσιακών στοι
χείων εκτός του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας.
[Παραπομπή: Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel3OfFairValue
HierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές ίδιων συμμετοχικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv
τίτλων της οικονομικής οντότητας εκτός του επιπέδου 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]· Επίπεδο 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTran
sfersOutOfLevel3OfFairValue
HierarchyLiabilities

text

Περιγραφή των λόγων για μετα
φορές εκτός του επιπέδου 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Η περιγραφή των λόγων για μεταφορές υποχρεώσεων εκτός
του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας. [Παραπομπή:
Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv
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DescriptionOfReasonsWhyAp
plyingNewAccountingPolicyPro
videsReliableAndMoreReleva
ntInformation

text

Περιγραφή των λόγων για τους
οποίους η εφαρμογή της νέας
λογιστικής πολιτικής παρέχει
αξιόπιστη και περισσότερο σχε
τική πληροφόρηση

Η περιγραφή των λόγων για τους οποίους η εφαρμογή μιας
νέας λογιστικής πολιτικής παρέχει αξιόπιστη και περισσότερο
σχετική πληροφόρηση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29 β

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyInitia
lAccountingForBusinessCombi
nationIsIncomplete

text

Περιγραφή των λόγων για τους
οποίους η αρχική λογιστικοποί
ηση για συνένωση επιχειρήσεων
δεν είναι πλήρης

Η περιγραφή των λόγων για τους οποίους η αρχική λογιστι
κοποίηση για συνένωση επιχειρήσεων δεν είναι πλήρης. [Πα
ραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 α i

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLiabi
lityCannotBeMeasuredReliably

text

Περιγραφή των λόγων για τους
οποίους η υποχρέωση δεν μπορεί
να επιμετρηθεί με αξιοπιστία

Η περιγραφή των λόγων για τους οποίους η εύλογη αξία μιας
ενδεχόμενης υποχρέωσης σε μια συνένωση επιχειρήσεων δεν
μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. [Παραπομπή: Ενδεχόμε
νες υποχρεώσεις [member]· Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOfLessTh
anTwentyPerCentInAssociateI
sOvercome

text

Περιγραφή των λόγων για τους
οποίους η υπόθεση ότι ο επεν
δυτής δεν ασκεί σημαντική
επιρροή καταρρίπτεται όταν η
συμμετοχή του στην εκδότρια
είναι μικρότερη από είκοσι τοις
εκατό

Η περιγραφή σημαντικών κρίσεων και παραδοχών που έγιναν
όταν διευκρινίζεται ότι η οικονομική οντότητα ασκεί σημα
ντική επιρροή σε μια άλλη οικονομική οντότητα, παρόλο
που κατέχει κάτω από το 20 τοις εκατό των δικαιωμάτων
ψήφου άλλης οικονομικής οντότητας.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 9 ε
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DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOfMoreTh
anTwentyPerCentInAssociateI
sOvercome

text

Περιγραφή των λόγων για τους
οποίους η υπόθεση ότι ο επεν
δυτής ασκεί σημαντική επιρροή
καταρρίπτεται όταν η συμμετοχή
του στην εκδότρια είναι μεγα
λύτερη από είκοσι τοις εκατό

Η περιγραφή σημαντικών κρίσεων και παραδοχών που έγιναν
όταν διευκρινίζεται ότι η οικονομική οντότητα δεν ασκεί
σημαντική επιρροή σε μια άλλη οικονομική οντότητα, παρόλο
που κατέχει πάνω από το 20 τοις εκατό των δικαιωμάτων
ψήφου άλλης οικονομικής οντότητας.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 9 δ

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhySepa
rateFinancialStatementsArePre
paredIfNotRequiredByLaw

text

Περιγραφή των λόγων κατάρτι
σης ατομικών οικονομικών
καταστάσεων αν δεν απαιτείται
από το νόμο

Η περιγραφή των λόγων για τους οποίους καταρτίζονται ατο
μικές οικονομικές καταστάσεις αν δεν απαιτείται από το νόμο.
[Παραπομπή: Ατομικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 α

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyTran
sactionResultedInGainInBargain
Purchase

text

Περιγραφή των λόγων για τους
οποίους μια συναλλαγή αγοράς
ευκαιρίας είχε κέρδος ως αποτέ
λεσμα

Η περιγραφή των λόγων για τους οποίους μια συναλλαγή
αγοράς ευκαιρίας είχε κέρδος ως αποτέλεσμα. [Παραπομπή:
Αναγνωρισθέν κέρδος σε συναλλαγή αγοράς ευκαιρίας]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιδ ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyConso
lidatedFinancialStatementsHave
NotBeenPrepared

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η απαλλαγή
από την ενοποίηση

Η περιγραφή του γεγονότος ότι έχει χρησιμοποιηθεί η απαλ
λαγή από την ενοποίηση. [Παραπομπή: Ενοποιημένες [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEnti
tyIsResumingApplicationO
fIFRSs

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο η οικονομική οντότητα
εφαρμόζει εκ νέου τα ΔΠΧΑ

Η περιγραφή των λόγων για τους οποίους μια οικονομική
οντότητα που εφάρμοσε τα ΔΠΧΑ για προγενέστερη περίοδο
αναφοράς, της οποίας ωστόσο οι τελευταίες ετήσιες οικονομι
κές καταστάσεις δεν περιλάμβαναν ρητή και ανεπιφύλακτη
δήλωση συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ, εφαρμόζει εκ νέου τα
ΔΠΧΑ.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 23 A β
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 23 A α

DescriptionOfReasonWhyEntity
StoppedApplyingIFRSs

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο η οικονομική οντότητα
σταμάτησε να εφαρμόζει τα
ΔΠΧΑ

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο μια οικονομική οντό
τητα που εφάρμοσε τα ΔΠΧΑ για προγενέστερη περίοδο ανα
φοράς, της οποίας ωστόσο οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις δεν περιλάμβαναν ρητή και ανεπιφύλακτη
δήλωση συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ, σταμάτησε να εφαρμόζει
τα ΔΠΧΑ.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity
WasRequiredToChangeBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContractsWith
DirectParticipationFeatures

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο η οικονομική οντότητα
υποχρεώθηκε να αλλάξει τη
βάση διαχωρισμού των χρημα
τοοικονομικών εσόδων (εξόδων)
από ασφάλιση μεταξύ αποτελε
σμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων για συμβόλαια με χαρα
κτηριστικά άμεσης συμμετοχής

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο μια οικονομική οντό γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 113 α τητα υποχρεώθηκε να αλλάξει τη βάση διαχωρισμού των χρη Έναρξη ισχύος 1-1-2021
ματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) από ασφάλιση μεταξύ απο
τελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων για συμβόλαια με
χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής. [Παραπομπή: Περιγραφή
της σύνθεσης των υποκείμενων στοιχείων για συμβόλαια με
χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής· Χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity
WithMoreThanHalfOfVotingPo
werDirectlyOrIndirectlyOwned
WhichIsNotSubsidiaryDueToAb
senceOfControl

text

Περιγραφή σημαντικών κρίσεων
και παραδοχών που έγιναν για
να διευκρινιστεί ότι μια οικονο
μική οντότητα δεν ελέγχει μια
άλλη οικονομική οντότητα,
παρόλο που κατέχει πάνω από
το ήμισυ των δικαιωμάτων
ψήφου

Η περιγραφή των σημαντικών κρίσεων και παραδοχών που
έγιναν για να διευκρινιστεί ότι μια οικονομική οντότητα δεν
ελέγχει μια άλλη οικονομική οντότητα, παρόλο που κατέχει
πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 9 α

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFair
ValueOfGoodsOrServicesRecei
vedCannotEstimateReliable

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο η εύλογη αξία των αγαθών
ή των υπηρεσιών που λήφθηκαν
δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπι
στα

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο ανετράπη η παραδοχή
ότι μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία των αγαθών
ή των υπηρεσιών που λήφθηκαν σε συναλλαγές με μέρη που
δεν είναι εργαζόμενοι της οικονομικής οντότητας οι οποίες
αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 49
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonWhyFinan
cialStatementsAreNotEntirely
Comparable

text

Περιγραφή του γεγονότος ότι
ποσά που παρουσιάζονται στις
οικονομικές καταστάσεις δεν
είναι πλήρως συγκρίσιμα

Η περιγραφή του γεγονότος ότι ποσά που παρουσιάζονται στις
οικονομικές καταστάσεις δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα όταν
μια οικονομική οντότητα αλλάζει το τέλος της περιόδου ανα
φοράς και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις για περίοδο
μεγαλύτερη ή μικρότερη του ενός έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 36 β

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyNonfi
nancialAssetIsBeingUsedInMan
nerDifferentFromHighestAndBe
stUse

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο μη χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο χρησιμο
ποιείται κατά τρόπο διαφορετικό
από τη μέγιστη και βέλτιστη
χρήση του

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο ένα μη χρηματοοικονο
μικό περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται κατά τρόπο διαφο
ρετικό από αυτόν που θα μεγιστοποιούσε την αξία του περι
ουσιακού στοιχείου ή της ομάδας περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων (π.χ. μια επιχείρηση) εντός της οποίας θα χρη
σιμοποιούνταν το περιουσιακό στοιχείο.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 θ

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPrese
ntationCurrencyIsDifferentFrom
FunctionalCurrency

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο το νόμισμα παρουσίασης
είναι διαφορετικό από το νόμι
σμα λειτουργίας

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο το νόμισμα που χρησι
μοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις είναι διαφορετικό
από το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο
οποίο δραστηριοποιείται η οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 21 53

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyReclas
sificationOfComparativeAmoun
tsIsImpracticable

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο δεν είναι εφικτή η ανα
κατάταξη των συγκριτικών
ποσών

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο δεν είναι εφικτή η
ανακατάταξη των συγκριτικών ποσών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 42 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRegu
latoryDeferralAccountBalanceIs
NoLongerFullyRecoverableOr
Reversible

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο ένα υπόλοιπο μεταβατικού
λογαριασμού δεν είναι πλέον
πλήρως ανακτήσιμο ή αναστρέ
ψιμο

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο ένα υπόλοιπο μεταβα
τικού λογαριασμού δεν είναι πλέον πλήρως ανακτήσιμο ή ανα
στρέψιμο. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 36
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfReasonWhySuffi
cientInformationIsNotAvailable
ToAccountForMultiemployerPla
nAsDefinedBenefitPlan

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο δεν υπάρχουν αρκετές
διαθέσιμες πληροφορίες προκει
μένου να λογίζεται ένα πρό
γραμμα πολλών εργοδοτών ή
ένα κρατικό πρόγραμμα ως
πρόγραμμα καθορισμένων παρο
χών

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο δεν υπάρχουν αρκετές γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 δ ii
διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να λογίζεται ένα πρό
γραμμα πολλών εργοδοτών ή ένα κρατικό πρόγραμμα ως πρό
γραμμα καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα
καθορισμένων παροχών πολλών εργοδοτών [member]· Κρα
τικά προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsin
gDifferentReportingDateOrPe
riodForAssociate

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο χρησιμοποιείται διαφορε
τική ημερομηνία ή περίοδος
αναφοράς για συγγενή επιχεί
ρηση

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο οι οικονομικές κατα
στάσεις μιας συγγενούς επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης ισχύουν από
ημερομηνία ή για περίοδο που είναι διαφορετική από εκείνη
της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρή
σεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22 β ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsin
gDifferentReportingDateOrPe
riodForJointVenture

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο χρησιμοποιείται διαφορε
τική ημερομηνία ή περίοδος
αναφοράς για κοινοπραξία

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο οι οικονομικές κατα
στάσεις μιας κοινοπραξίας που χρησιμοποιούνται για την
εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης ισχύουν από ημε
ρομηνία ή για περίοδο που είναι διαφορετική από εκείνη της
οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22 β ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsin
gDifferentReportingDateOrPe
riodForSubsidiary

text

Περιγραφή του λόγου για τον
οποίο χρησιμοποιείται διαφορε
τική ημερομηνία ή περίοδος
αναφοράς για θυγατρική

Η περιγραφή του λόγου για τον οποίο οι οικονομικές κατα
στάσεις μιας θυγατρικής, όταν οι εν λόγω οικονομικές κατα
στάσεις χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, ισχύουν από ημερομηνία ή για
περίοδο που είναι διαφορετική από εκείνη των οικονομικών
καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. [Παραπομπή: Θυγατρι
κές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 11 β

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialAssets

text

Περιγραφή προσδιορισμένων εκ
νέου χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων

Η περιγραφή των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29
χείων που προσδιορίστηκαν εκ νέου κατά τη μετάβαση στα
ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]· Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialLiabilities

text

Περιγραφή προσδιορισμένων εκ
νέου χρηματοοικονομικών υπο
χρεώσεων

Η περιγραφή των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που
προσδιορίστηκαν εκ νέου κατά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. [Πα
ραπομπή: ΔΠΧΑ [member]· Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29Α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFrame
workInWhichPlanOperates

text

Περιγραφή του ρυθμιστικού
πλαισίου στο οποίο λειτουργεί
το πρόγραμμα

Η περιγραφή του ρυθμιστικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί
ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, για παράδειγμα το
επίπεδο οιωνδήποτε ελάχιστων απαιτήσεων χρηματοδότησης
[Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 139 α ii

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBet
weenInternalAndExternalRatings

text

Περιγραφή της σχέσης μεταξύ
εσωτερικών και εξωτερικών
διαβαθμίσεων

Η περιγραφή της σχέσης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών
πιστοληπτικών διαβαθμίσεων [Παραπομπή: Εσωτερικές πιστω
τικές διαβαθμίσεις [member]· Εξωτερικές πιστωτικές διαβαθ
μίσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG25 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfReportableSeg
mentToWhichIndividualAssetBe
longs

text

Περιγραφή τομέα προς αναφορά
στον οποίο ανήκει ένα μεμονω
μένο περιουσιακό στοιχείο

Η περιγραφή του τομέα προς αναφορά στον οποίο ανήκει ένα
μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο [Παραπομπή: Ζημία απο
μείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 γ ii

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDi
stributionOfRevaluationSurplu
sToShareholdersPropertyPla
ntAndEquipment

text

Περιγραφή περιορισμών στη
διανομή πλεονάσματος αναπρο
σαρμογής στους μετόχους,
ενσώματα πάγια

Η περιγραφή των περιορισμών στη διανομή προς τους μετό
χους του υπολοίπου του πλεονάσματος αναπροσαρμογής για
ενσώματα πάγια. [Παραπομπή: Πλεόνασμα αναπροσαρμογής·
Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 77 στ

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDi
stributionOfRevaluationSurplu
sToShareholdersRightofuseAs
sets

text

Περιγραφή περιορισμών στη
διανομή πλεονάσματος αναπρο
σαρμογής στους μετόχους, περι
ουσιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης

Η περιγραφή των περιορισμών στη διανομή προς τους μετό
χους του υπολοίπου του πλεονάσματος αναπροσαρμογής για
περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης. [Παραπομπή: Πλε
όνασμα αναπροσαρμογής· Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 57
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfRetirementBenefit
Plan

text

Περιγραφή προγράμματος παρο
χών εξόδου από την υπηρεσία

Η περιγραφή ενός προγράμματος παροχών εξόδου από την
υπηρεσία, είτε ως μέρος των οικονομικών καταστάσεων είτε
ως χωριστή έκθεση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBenefi
tsPromisedToParticipants

text

Περιγραφή των υπεσχημένων
παροχών εξόδου από την υπη
ρεσία στους συμμετέχοντες

Η περιγραφή των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπη
ρεσία στους συμμετέχοντες σε προγράμματα παροχών εξόδου
από την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36 ε

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialAssetsSub
jectToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
ment

text

Περιγραφή των δικαιωμάτων
συμψηφισμού που σχετίζονται
με χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που υπόκεινται
σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο
συμψηφισμού ή παρόμοια συμ
φωνία

Η περιγραφή των δικαιωμάτων συμψηφισμού που συνδέονται
με τα αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία της οντότητας που υπόκεινται σε εκτελεστές συμφωνίεςπλαίσια συμψηφισμού και παρόμοιες συμφωνίες, συμπεριλαμ
βανομένης της φύσης των εν λόγω δικαιωμάτων. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13E

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialLiabilities
SubjectToEnforceableMasterNet
tingArrangementOrSimilarAgree
ment

text

Περιγραφή των δικαιωμάτων
συμψηφισμού που σχετίζονται
με χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις που υπόκεινται σε εκτε
λεστή συμφωνία-πλαίσιο συμ
ψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία

Η περιγραφή των δικαιωμάτων συμψηφισμού που συνδέονται
με τις αναγνωρισμένες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της
οντότητας που υπόκεινται σε εκτελεστές συμφωνίες-πλαίσια
συμψηφισμού και παρόμοιες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομέ
νης της φύσης των εν λόγω δικαιωμάτων. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13E

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeIntere
stRateShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Επιτόκιο άνευ κινδύνου, παρα
χωρηθέντα μετοχικά δικαιώματα
προαίρεσης

Η επί του παρόντος διαθέσιμη τεκμαρτή απόδοση των κρατι
κών ομολόγων χωρίς τοκομερίδιο της χώρας στο νόμισμα της
οποίας εκφράζεται η τιμή άσκησης για παραχωρηθέντα μετο
χικά δικαιώματα προαίρεσης, με εναπομένουσα διάρκεια που
ισούται με την αναμενόμενη διάρκεια του δικαιώματος προαί
ρεσης που αποτιμάται (βάσει της εναπομένουσας συμβατικής
διάρκειας του δικαιώματος προαίρεσης και λαμβάνοντας
υπόψη τις επιδράσεις της αναμενόμενης πρόωρης άσκησης).
[Παραπομπή: Δημόσιο [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i
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Παραπομπές

DescriptionOfRisksToWhichPla
nExposesEntity

text

Περιγραφή των κινδύνων στους
οποίους το πρόγραμμα εκθέτει
την οικονομική οντότητα

Η περιγραφή των κινδύνων στους οποίους το πρόγραμμα γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 139 β
καθορισμένων παροχών εκθέτει την οικονομική οντότητα, με
έμφαση σε τυχόν ασυνήθεις, ειδικούς με την οντότητα ή το
πρόγραμμα κινδύνους. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμέ
νων παροχών [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesI
nUnobservableInputsAssets

text

Περιγραφή της ευαισθησίας της
επιμέτρησης εύλογης αξίας στις
μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες
εισροές, περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή της ευαισθησίας της επιμέτρησης εύλογης αξίας
των περιουσιακών στοιχείων στις μεταβολές σε μη παρατηρή
σιμες εισροές εάν μια μεταβολή στις εν λόγω εισροές δύναται
να οδηγήσει σε επιμέτρηση υψηλότερης ή χαμηλότερης εύλο
γης αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η i

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesI
nUnobservableInputsEntitysOw
nEquityInstruments

text

Περιγραφή της ευαισθησίας της
επιμέτρησης εύλογης αξίας στις
μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες
εισροές, ίδιοι συμμετοχικοί τίτ
λοι της οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή της ευαισθησίας της επιμέτρησης εύλογης αξίας
των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας
στις μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες εισροές εάν μια μετα
βολή στις εν λόγω εισροές δύναται να οδηγήσει σε επιμέτρηση
υψηλότερης ή χαμηλότερης εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η i

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesI
nUnobservableInputsLiabilities

text

Περιγραφή της ευαισθησίας της
επιμέτρησης εύλογης αξίας στις
μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες
εισροές, υποχρεώσεις

Η περιγραφή της ευαισθησίας της επιμέτρησης εύλογης αξίας
των υποχρεώσεων στις μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες εισ
ροές εάν μια μεταβολή στις εν λόγω εισροές δύναται να οδη
γήσει σε επιμέτρηση υψηλότερης ή χαμηλότερης εύλογης
αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfServiceConcessio
nArrangement

text

Περιγραφή συμφωνίας παραχώ
ρησης δικαιώματος παροχής
υπηρεσιών

Η περιγραφή της συμφωνίας παραχώρησης δικαιώματος παρο
χής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 α

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteri
sticForConcentration

text

Περιγραφή κοινού χαρακτηρι
στικού για συγκέντρωση

Η περιγραφή ενός κοινού χαρακτηριστικού για τη συγκέ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B8 β
ντρωση κινδύνων που απορρέουν από χρηματοοικονομικά
μέσα (π.χ. αντισυμβαλλόμενος, γεωγραφική περιοχή, νόμισμα
ή αγορά). [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteri
sticThatIdentifiesConcentratio
nOfRiskThatArisesFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS17

text

Περιγραφή του κοινού χαρακτη
ριστικού που εξατομικεύει τη
συγκέντρωση κινδύνων που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17

Η περιγραφή του κοινού χαρακτηριστικού που εξατομικεύει τη
συγκέντρωση κινδύνων που απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 127 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfSignificantActua
rialAssumptionsMadeAndMetho
dUsedToCalculateActuarialPre
sentValueOfPromisedRetirement
Benefits

text

Περιγραφή των σημαντικών
αναλογιστικών παραδοχών που
έγιναν και της μεθόδου που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπο
λογισμό της αναλογιστικής
παρούσας αξίας των υπεσχημέ
νων παροχών εξόδου από την
υπηρεσία.

Η περιγραφή των σημαντικών αναλογιστικών παραδοχών που
έγιναν και της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολο
γισμό της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων
παροχών εξόδου από την υπηρεσία σε προγράμματα παροχών
εξόδου από την υπηρεσία. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παρα
δοχές [member]· Αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημέ
νων παροχών εξόδου από την υπηρεσία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfSignificantAssum
ptionsOrJudgementsEntityMadeI
nApplyingAmendmentsForInte
restRateBenchmarkReform

text

Περιγραφή των σημαντικών
παραδοχών ή κρίσεων στις
οποίες προέβη η οικονομική
οντότητα κατά την εφαρμογή
των τροποποιήσεων για τη
μεταρρύθμιση των επιτοκίων
αναφοράς

Η περιγραφή των σημαντικών παραδοχών ή κρίσεων στις
οποίες προέβη η οικονομική οντότητα κατά την εφαρμογή
των τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων ανα
φοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7.24H δ

ifrs-full

DescriptionOfSignificantConce
ntrationsOfRiskRelatedToPlan

text

Περιγραφή σημαντικών συγκε
ντρώσεων κινδύνων σχετικών με
το πρόγραμμα

Η περιγραφή των σημαντικών συγκεντρώσεων κινδύνων σε
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Για παράδειγμα, εάν
τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος είναι κυρίως τοπο
θετημένα σε μια κατηγορία επενδύσεων, όπως ακίνητα, το
πρόγραμμα εκθέτει την οικονομική οντότητα σε συγκέντρωση
κινδύνου αγοράς ακινήτων. [Παραπομπή: Προγράμματα καθο
ρισμένων παροχών [member]· Κίνδυνος αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 139 β

ifrs-full

DescriptionOfSignificantEven
tsAndTransactions

text

Περιγραφή ουσιωδών γεγονότων
και συναλλαγών

Η περιγραφή, στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά της οικο
νομικής οντότητας, των γεγονότων και συναλλαγών που είναι
ουσιώδεις για την κατανόηση των μεταβολών στην οικονομική
θέση και επίδοση της οικονομικής οντότητας από τη λήξη της
τελευταίας περιόδου ετήσιας αναφοράς. Οι πληροφορίες που
γνωστοποιούνται σε σχέση με αυτά τα γεγονότα και τις συναλ
λαγές επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες που παρουσιά
ζονται στην πιο πρόσφατη ετήσια οικονομική αναφορά.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 15

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIntangi
bleAssetsControlledByEntityBut
NotRecognised

text

Περιγραφή σημαντικών άυλων
περιουσιακών στοιχείων που
ελέγχονται από την οικονομική
οντότητα αλλά δεν αναγνωρί
στηκαν

Η περιγραφή των σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων
που ελέγχονται από την οικονομική οντότητα, αλλά δεν ανα
γνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία, γιατί δεν πληρούσαν τα
κριτήρια αναγνώρισης του ΔΛΠ 38 ή γιατί είχαν αγοραστεί ή
δημιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ΔΛΠ 38 που
εκδόθηκε το 1998. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 128 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
DeterminingThatEntityIsAge
ntOrPrincipal

text

Περιγραφή σημαντικών κρίσεων
και παραδοχών που έγιναν για
να διευκρινιστεί ότι μια οικονο
μική οντότητα είναι εντολέας ή
εντολοδόχος

Η περιγραφή των σημαντικών κρίσεων και παραδοχών που
έγιναν για να διευκρινιστεί ότι η οικονομική οντότητα είναι
εντολέας ή εντολοδόχος

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 9 γ

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge
mentsMadeInEvaluatingWhen
CustomerObtainsControlOfPro
misedGoodsOrServices

text

Περιγραφή σημαντικών κρίσεων
που έγιναν προκειμένου να
αξιολογηθεί πότε ο πελάτης
αποκτά τον έλεγχο των υποσχό
μενων αγαθών ή υπηρεσιών

Η περιγραφή των σημαντικών κρίσεων που έγιναν προκειμέ
νου να αξιολογηθεί πότε ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 125

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPay
mentTermsInContractsWithCu
stomers

text

Περιγραφή σημαντικών όρων
πληρωμής σε συμβάσεις με
πελάτες

Η περιγραφή των σημαντικών όρων πληρωμής σε συμβάσεις
με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119 β

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRestric
tionsOnEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLiabilitie
sOfGroup

text

Περιγραφή σημαντικών περιορι
σμών στην ικανότητα της οικο
νομικής οντότητας να έχει πρό
σβαση ή να χρησιμοποιεί περι
ουσιακά στοιχεία και να ρυθμίζει
υποχρεώσεις του ομίλου

Η περιγραφή των σημαντικών περιορισμών (π.χ. νομοθετικών,
συμβατικών και κανονιστικών περιορισμών) στην ικανότητα
της οικονομικής οντότητας να έχει πρόσβαση ή να χρησιμο
ποιεί τα περιουσιακά στοιχεία και να ρυθμίζει τις υποχρεώσεις
του ομίλου, όπως α) εκείνους που περιορίζουν την ικανότητα
μιας μητρικής ή των θυγατρικών της να μεταφέρουν μετρητά ή
άλλα περιουσιακά στοιχεία σε (ή από) άλλες οικονομικές
οντότητες εντός του ομίλου· και β) εγγυήσεις ή άλλες απαιτή
σεις που ενδέχεται να περιορίζουν τα μερίσματα και άλλες
διανομές κεφαλαίου που καταβάλλονται ή δάνεια και προκα
ταβολές που καταβάλλονται ή επιστρέφονται σε (ή από) άλλες
οικονομικές οντότητες εντός του ομίλου. [Παραπομπή: Θυγα
τρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 13 α

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHedgeI
neffectivenessExpectedToAffec
tHedgingRelationship

text

Περιγραφή των αιτίων της ανα
ποτελεσματικότητας της αντι
στάθμισης τα οποία αναμένεται
να επηρεάσουν τη σχέση αντι
στάθμισης

Η περιγραφή των αιτίων της αναποτελεσματικότητας της αντι
στάθμισης τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τη σχέση αντι
στάθμισης. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματικότη
τας αντιστάθμισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23D
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfSourcesOfHedgeI
neffectivenessThatEmergedInH
edgingRelationship

text

Περιγραφή των αιτίων της ανα
ποτελεσματικότητας της αντι
στάθμισης τα οποία προέκυψαν
σε σχέση αντιστάθμισης

Η περιγραφή των αιτίων της αναποτελεσματικότητας της αντι
στάθμισης τα οποία προέκυψαν στη σχέση αντιστάθμισης [Πα
ραπομπή: Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματικότητας αντιστάθμι
σης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23E

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfReve
nueForAllOtherSegments

text

Περιγραφή των πηγών εσόδων
σε όλους τους άλλους τομείς

Περιγραφή των πηγών των εσόδων που περιλαμβάνονται στην
κατηγορία «όλοι οι άλλοι τομείς», όπου περιλαμβάνεται η
συνδυασμένη πληροφόρηση για άλλες επιχειρηματικές δρα
στηριότητες και λειτουργικούς τομείς που δεν είναι προς
παρουσίαση. [Παραπομπή: Όλοι οι άλλοι τομείς [member]·
Έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 16

ifrs-full

DescriptionOfTechniqueOther
ThanConfidenceLevelTechni
queUsedForDeterminingRiskAd
justmentForNonfinancialRisk

text

Περιγραφή τεχνικής εκτός της
τεχνικής του επιπέδου εμπιστο
σύνης που χρησιμοποιείται για
τον καθορισμό της προσαρμογής
κινδύνου για μη χρηματοοικο
νομικό κίνδυνο

Η περιγραφή μιας τεχνικής εκτός της τεχνικής του επιπέδου γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 119 εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της προ Έναρξη ισχύος 1-1-2021
σαρμογής κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο. [Πα
ραπομπή: Προσαρμογή κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό
κίνδυνο [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermAndCondi
tionsOfFinancialAssetsPledgedA
sCollateralForLiabilitiesOrCo
ntingentLiabilities

text

Περιγραφή των όρων και των
προϋποθέσεων των χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων που έχουν ενεχυριαστεί ως
εξασφάλιση για υποχρεώσεις ή
ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η περιγραφή των όρων και των προϋποθέσεων που αφορούν
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενεχυ
ριαστεί ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση για υποχρεώ
σεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις· Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 14 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfTermsOfContrac
tualArrangementsThatCouldRe
quireInvestmentEntityOrItsSubsi
diariesToProvideFinancialSup
portToUnconsolidatedStructure
dEntityControlledByInvestme
ntEntity

text

Περιγραφή των όρων συμβατι
κών ρυθμίσεων που θα μπορού
σαν να απαιτήσουν από την
οικονομική οντότητα επενδύ
σεων ή τις θυγατρικές της να
παράσχουν οικονομική στήριξη
σε μια μη ενοποιημένη δομη
μένη οικονομική οντότητα που
ελέγχεται από την οικονομική
οντότητα επενδύσεων

Η περιγραφή των όρων των συμβατικών ρυθμίσεων που θα
μπορούσαν να απαιτήσουν από την οικονομική οντότητα επεν
δύσεων ή τις θυγατρικές της να παράσχουν οικονομική στή
ριξη σε μια μη ενοποιημένη δομημένη οικονομική οντότητα
που ελέγχεται από την οικονομική οντότητα επενδύσεων. [Πα
ραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων [text block]·
Θυγατρικές [member]· Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομι
κές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19F

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContrac
tualArrangementsThatCouldRe
quireParentOrSubsidiariesToPro
videFinancialSupportToStructu
redEntity

text

Περιγραφή των όρων συμβατι
κών ρυθμίσεων που θα μπορού
σαν να απαιτήσουν από τη
μητρική ή τις θυγατρικές της να
παράσχουν οικονομική στήριξη
σε δομημένη οικονομική οντό
τητα

Η περιγραφή των όρων των συμβατικών ρυθμίσεων που θα
μπορούσαν να απαιτήσουν από τη μητρική ή τις θυγατρικές
της να παράσχουν οικονομική στήριξη σε μια δομημένη οικο
νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων γεγονότων ή συνθη
κών που θα μπορούσαν να εκθέσουν την αναφέρουσα οντό
τητα σε ζημία (για παράδειγμα, ρυθμίσεις ρευστότητας ή
πυροδοτήσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας
που συνδέονται με υποχρεώσεις για την αγορά στοιχείων ενερ
γητικού της δομημένης οικονομικής οντότητας ή για την
παροχή οικονομικής στήριξης). [Παραπομπή: Θυγατρικές
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 14,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 α

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfSharesRe
servedForIssueUnderOption
sAndContractsForSaleOfShares

text

Περιγραφή των όρων μετοχών
που διατηρούνται προς έκδοση
σύμφωνα με δικαιώματα προαί
ρεσης και συμβάσεις για την
πώληση μετοχών

Η περιγραφή των όρων μετοχών που διατηρούνται προς
έκδοση σύμφωνα με δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις
για την πώληση μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α vii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfTimingAndReaso
nOfReclassificationBetweenFi
nancialLiabilitiesAndEquity

text

Περιγραφή του χρονοδιαγράμ
ματος και του λόγου της ανα
κατάταξης μεταξύ χρηματοοικο
νομικών υποχρεώσεων και ιδίων
κεφαλαίων

Η περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και του λόγου της ανα γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 80A
κατάταξης των μέσων μεταξύ χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων και ιδίων κεφαλαίων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις]

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntity
sValuationPoliciesAndProcedu
resReportsAssets

text

Περιγραφή του σε ποιον υπο
βάλλει αναφορές ο όμιλος εντός
της οικονομικής οντότητας που
αποφασίζει τις πολιτικές και τις
διαδικασίες αποτίμησης της
οικονομικής οντότητας, περιου
σιακά στοιχεία

Η περιγραφή του σε ποιον υποβάλλει αναφορές ο όμιλος εντός
της οικονομικής οντότητας που αποφασίζει τις πολιτικές και
τις διαδικασίες αποτίμησης της επιμέτρησης της εύλογης αξίας
της οικονομικής οντότητας για τα περιουσιακά στοιχεία.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α ii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntity
sValuationPoliciesAndProcedu
resReportsEntitysOwnEquityIn
struments

text

Περιγραφή του σε ποιον υπο
βάλλει αναφορές ο όμιλος εντός
της οικονομικής οντότητας που
αποφασίζει τις πολιτικές και τις
διαδικασίες αποτίμησης της
οικονομικής οντότητας, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Η περιγραφή του σε ποιον υποβάλλει αναφορές ο όμιλος εντός
της οικονομικής οντότητας που αποφασίζει τις πολιτικές και
τις διαδικασίες αποτίμησης της επιμέτρησης της εύλογης αξίας
της οικονομικής οντότητας για τους ίδιους συμμετοχικούς τίτ
λους της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετο
χικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α ii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntity
sValuationPoliciesAndProcedu
resReportsLiabilities

text

Περιγραφή του σε ποιον υπο
βάλλει αναφορές ο όμιλος εντός
της οικονομικής οντότητας που
αποφασίζει τις πολιτικές και τις
διαδικασίες αποτίμησης της
οικονομικής οντότητας, υποχρε
ώσεις

Η περιγραφή του σε ποιον υποβάλλει αναφορές ο όμιλος εντός
της οικονομικής οντότητας που αποφασίζει τις πολιτικές και
τις διαδικασίες αποτίμησης της επιμέτρησης της εύλογης αξίας
της οικονομικής οντότητας για τις υποχρεώσεις.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE65 α ii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignificant
ChangeInNumberOfOrdinarySh
aresOutstanding

text

Περιγραφή των συναλλαγών
μετά την περίοδο αναφοράς που
μεταβάλλουν σημαντικά τον
αριθμό των κοινών μετοχών σε
κυκλοφορία

Η περιγραφή των συναλλαγών μετά την περίοδο αναφοράς,
εκτός εκείνων που λογιστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την παρά
γραφο 64 του ΔΛΠ 33, που θα μετέβαλαν σημαντικά τον
αριθμό των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών κατά το τέλος
της περιόδου, αν αυτές οι συναλλαγές είχαν συμβεί πριν από
το τέλος της καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή:
Κοινές μετοχές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 δ

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignificant
ChangeInNumberOfPotentialOr
dinarySharesOutstanding

text

Περιγραφή των συναλλαγών
μετά την περίοδο αναφοράς που
μεταβάλλουν σημαντικά τον
αριθμό των δυνητικών τίτλων
των μετατρέψιμων σε κοινές
μετοχές σε κυκλοφορία

Η περιγραφή των συναλλαγών μετά την περίοδο αναφοράς, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 δ
εκτός εκείνων που λογιστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την παρά
γραφο 64 του ΔΛΠ 33, που θα μετέβαλαν σημαντικά τον
αριθμό των σε κυκλοφορία δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων
σε κοινές μετοχές κατά το τέλος της περιόδου, αν αυτές οι
συναλλαγές είχαν συμβεί πριν από το τέλος της καλυπτόμενης
περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή: Κοινές μετοχές [member]·
Συναλλαγές δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετο
χές [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsWith
RelatedParty

text

Περιγραφή συναλλαγών με συν
δεδεμένα μέρη

Η περιγραφή των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. [Παρα
πομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi
sionsOfInitiallyAppliedIFRS

text

Περιγραφή μεταβατικών διατά
ξεων αρχικής εφαρμογής ΔΠΧΑ

Η περιγραφή των μεταβατικών διατάξεων των σχετικών με μια
αρχική εφαρμογή ενός ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 δ

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi
sionsOfInitiallyAppliedIFRSTha
tMightHaveEffectOnFuturePe
riods

text

Περιγραφή μεταβατικών διατά
ξεων αρχικής εφαρμογής ΔΠΧΑ
που θα μπορούσαν να έχουν
επιδράσεις σε μελλοντικές
περιόδους

Η περιγραφή των μεταβατικών διατάξεων των σχετικών με μια
αρχική εφαρμογή ενός ΔΠΧΑ που θα μπορούσαν να έχουν
επιδράσεις σε μελλοντικές περιόδους. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfTypeOfHedge

text

Περιγραφή τύπου αντιστάθμισης

Η περιγραφή του τύπου της αντιστάθμισης που χρησιμοποιεί
ται από την οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Περιγραφή τύπου προγράμματος

Γενική περιγραφή του τύπου ενός προγράμματος καθορισμέ
νων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 139 a

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetirement
BenefitPlan

text

Περιγραφή τύπου προγράμματος
παροχών εξόδου από την υπη
ρεσία

Η περιγραφή του τύπου των προγραμμάτων παροχών εξόδου
από την υπηρεσία, δηλαδή καθορισμένων εισφορών ή καθορι
σμένων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36 γ

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupport
ProvidedToStructuredEntityWi
thoutHavingContractualObliga
tionToDoSo

text

Περιγραφή του τύπου της στή
ριξης που παρέχεται σε δομη
μένη οικονομική οντότητα χωρίς
η αναφέρουσα οντότητα να έχει
συμβατική υποχρέωση να το
πράξει

Η περιγραφή του τύπου της οικονομικής ή άλλης στήριξης
(για παράδειγμα, αγορά περιουσιακών στοιχείων ή μέσων
που εκδίδονται από τη δομημένη οικονομική οντότητα) που
παρέχεται σε μια δομημένη οικονομική οντότητα χωρίς η ανα
φέρουσα οντότητα να έχει συμβατική υποχρέωση να το πρά
ξει, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης κατά την οποία η
αναφέρουσα οντότητα βοήθησε τη δομημένη οικονομική οντό
τητα να λάβει οικονομική στήριξη. [Παραπομπή: Θυγατρικές
[member]· Στήριξη που παρέχεται σε δομημένη οικονομική
οντότητα χωρίς η αναφέρουσα οντότητα να έχει συμβατική
υποχρέωση να το πράξει]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 15α,
γνωστοποίηση ΔΠΧΑ 12 30 a

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupport
ProvidedToSubsidiaryWithoutH
avingContractualObligationTo
DoSo

text

Περιγραφή του τύπου της στή
ριξης που παρέχεται σε θυγα
τρική από εταιρεία επενδύσεων
ή τις θυγατρικές της χωρίς η
εταιρεία επενδύσεων να έχει
συμβατική υποχρέωση να το
πράξει

Η περιγραφή του τύπου της στήριξης που παρέχεται σε θυγα
τρική από εταιρεία επενδύσεων ή τις θυγατρικές της χωρίς η
εταιρεία επενδύσεων να έχει συμβατική υποχρέωση να το πρά
ξει. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων [text
block]· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19E α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfTypesOfContrac
tsAffectedByChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17AndProcesse
sForEstimatingInputsToThose
Methods

text

Περιγραφή των ειδών συμβο
λαίων που επηρεάζονται από τις
μεταβολές στις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση των συμβολαίων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 και στις διαδικα
σίες για την εκτίμηση των εισ
ροών σε αυτές τις μεθόδους

Η περιγραφή των ειδών συμβολαίων που επηρεάζονται από τις
μεταβολές στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 και στις διαδικασίες για την εκτίμηση των
εισροών σε αυτές τις μεθόδους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfIncome
FromStructuredEntities

text

Περιγραφή των τύπων εσόδων
από δομημένες οικονομικές
οντότητες.

Η περιγραφή των τύπων των εσόδων από δομημένες οικονο
μικές οντότητες. [Παραπομπή: Έσοδα από δομημένες οικονο
μικές οντότητες]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 27 β

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfProduc
tsAndServicesFromWhichEach
ReportableSegmentDerivesItsRe
venues

text

Περιγραφή των τύπων προϊ
όντων και υπηρεσιών από όπου
απορρέουν τα έσοδα του κάθε
προς παρουσίαση τομέα

Η περιγραφή των τύπων των προϊόντων και των υπηρεσιών
από όπου απορρέουν τα έσοδα του κάθε προς παρουσίαση
τομέα. [Παραπομπή: Προϊόντα και υπηρεσίες [member]· Έσο
δα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 22 β

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWarrantie
sAndRelatedObligations

text

Περιγραφή των τύπων εγγυή
σεων και σχετικών υποχρεώσεων

Η περιγραφή των τύπων εγγυήσεων και σχετικών υποχρεώ
σεων σε συμβάσεις με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119 ε

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesOfE
ntitysAbilityToContinueAs
GoingConcern

text block

Γνωστοποίηση αβεβαιοτήτων
σχετικά με την ικανότητα της
οικονομικής οντότητας να δια
τηρηθεί ως συνεχιζόμενη δρα
στηριότητα [text block]

Γνωστοποίηση σημαντικών αβεβαιοτήτων, οι οποίες σχετίζο
νται με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να δημιουργήσουν
σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την ικανότητα της οικονομι
κής οντότητας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 25
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAt
tachedToGovernmentGrantForA
griculturalActivity

text

Περιγραφή των ανεκπλήρωτων
όρων και άλλων ενδεχομένων
που συνοδεύουν τις κρατικές
επιχορηγήσεις για γεωργική
δραστηριότητα

Η περιγραφή των ανεκπλήρωτων όρων και άλλων ενδεχομέ
νων που συνοδεύουν τις κρατικές επιχορηγήσεις για γεωργική
δραστηριότητα [Παραπομπή: Δημόσιο [member]· Κρατικές
επιχορηγήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 57 β

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiologi
calAssetsAtCost

text

Περιγραφή της ωφέλιμης ζωής,
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία,
στο κόστος

Περιγραφή της ωφέλιμης ζωής που χρησιμοποιείται για τα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 ε

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

text

Περιγραφή της ωφέλιμης ζωής,
άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας

Περιγραφή της ωφέλιμης ζωής που χρησιμοποιείται για τα
άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 a

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeInve
stmentPropertyCostModel

text

Περιγραφή της ωφέλιμης ζωής,
επενδύσεις σε ακίνητα, μέθοδος
κόστους

Περιγραφή της ωφέλιμης ζωής που χρησιμοποιείται για τις
επενδύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 β

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeProper
tyPlantAndEquipment

text

Περιγραφή της ωφέλιμης ζωής,
ενσώματα πάγια

Η περιγραφή της ωφέλιμης ζωής που χρησιμοποιείται για τα
ενσώματα πάγια. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 γ

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcesse
sUsedInFairValueMeasureme
ntAssets

text

Περιγραφή των διεργασιών απο
τίμησης που χρησιμοποιούνται
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή των διεργασιών αποτίμησης που χρησιμοποιεί η
οικονομική οντότητα για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου, για
παράδειγμα, του τρόπου με τον οποίο η οντότητα αποφασίζει
τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και αναλύει τις
μεταβολές στις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας από τη μια
περίοδο στην άλλη).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfValuationProcesse
sUsedInFairValueMeasureme
ntEntitysOwnEquityInstruments

text

Περιγραφή των διεργασιών απο
τίμησης που χρησιμοποιούνται
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή των διεργασιών αποτίμησης που χρησιμοποιεί η
οικονομική οντότητα για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της (συμπεριλαμβανομένου,
για παράδειγμα, του τρόπου με τον οποίο η οντότητα αποφα
σίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και αναλύει
τις μεταβολές στις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας από τη μια
περίοδο στην άλλη).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcesse
sUsedInFairValueMeasurement
Liabilities

text

Περιγραφή των διεργασιών απο
τίμησης που χρησιμοποιούνται
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή των διεργασιών αποτίμησης που χρησιμοποιεί η
οικονομική οντότητα για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα,
του τρόπου με τον οποίο η οντότητα αποφασίζει τις πολιτικές
και τις διαδικασίες αποτίμησης και αναλύει τις μεταβολές στις
επιμετρήσεις της εύλογης αξίας από τη μια περίοδο στην
άλλη).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ζ

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni
quesAndKeyModelInputsUsed
ForDeterminingNoncontrollingI
nterestInAnAcquireeMeasure
dAtFairValue

text

Περιγραφή των τεχνικών αποτί
μησης και των σημαντικών εισ
ροών που χρησιμοποιούνται για
την επιμέτρηση μιας μη ελέγ
χουσας συμμετοχής στον απο
κτώμενο στην εύλογη αξία

Η περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης και των σημαντικών
εισροών που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση μιας μη
ελέγχουσας συμμετοχής στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία
για συνενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες ο αποκτών κατέχει
λιγότερο από το 100 τοις εκατό των συμμετοχών στο εταιρικό
κεφάλαιο του αποκτώμενου κατά την ημερομηνία κτήσης.
[Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]· Τεχνικές αποτίμησης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιε ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfValuationTechni
quesAndKeyModelInputsUsed
ToMeasureContingentConsidera
tion

text

Περιγραφή των τεχνικών αποτί
μησης και των κύριων δεδομέ
νων που χρησιμοποιούνται για
την επιμέτρηση του ενδεχόμενου
ανταλλάγματος

Η περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης και των κύριων δεδο
μένων που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση περιουσια
κών στοιχείων ή υποχρεώσεων που συνιστούν ενδεχόμενο
αντάλλαγμα. [Παραπομπή: Τεχνικές αποτίμησης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 β iii

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni
quesUsedInFairValueMeasure
mentAssets

text

Περιγραφή των τεχνικών αποτί
μησης που χρησιμοποιούνται
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Η περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης (για παράδειγμα, προ
σέγγιση βάσει της αγοράς, προσέγγιση βάσει του κόστους και
προσέγγιση βάσει εισοδήματος) για την επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Τεχνικές
αποτίμησης [member]· Προσέγγιση βάσει του κόστους [mem
ber]· Προσέγγιση βάσει εισοδήματος [member]· Προσέγγιση
βάσει της αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni
quesUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Περιγραφή των τεχνικών αποτί
μησης που χρησιμοποιούνται
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Η περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης (για παράδειγμα, προ
σέγγιση βάσει της αγοράς, προσέγγιση βάσει του κόστους και
προσέγγιση βάσει εισοδήματος) για την επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας. [Παραπομπή: Τεχνικές αποτίμησης [member]· Προ
σέγγιση βάσει του κόστους [member]· Προσέγγιση βάσει εισο
δήματος [member]· Προσέγγιση βάσει της αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni
quesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Περιγραφή των τεχνικών αποτί
μησης που χρησιμοποιούνται
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Η περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης (για παράδειγμα, προ
σέγγιση βάσει της αγοράς, προσέγγιση βάσει του κόστους και
προσέγγιση βάσει εισοδήματος) για την επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Τεχνικές αποτίμη
σης [member]· Προσέγγιση βάσει του κόστους [member]·
Προσέγγιση βάσει εισοδήματος [member]· Προσέγγιση βάσει
της αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfValuationTechni
quesUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

text

Περιγραφή των τεχνικών αποτί
μησης που χρησιμοποιούνται
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας μείον το κόστος της διά
θεσης

Η περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης που χρησιμοποιούνται
στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον το κόστος της διά
θεσης μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ομάδας
μονάδων). [Παραπομπή: Τεχνικές αποτίμησης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 στ ii

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPaymentAr
rangement

text

Περιγραφή των προϋποθέσεων
κατοχύρωσης για συμφωνίες
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών

Η περιγραφή των προϋποθέσεων κατοχύρωσης για έναν τύπο
συμφωνίας παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών ο οποίος υπήρξε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια
της περιόδου. Μια οικονομική οντότητα με ουσιαστικά παρό
μοιους τύπους συμφωνιών παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών μπορεί να συγκεντρώσει τις πληροφορίες
αυτές. [Παραπομπή: Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 α

ifrs-full

DescriptionOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicy

text block

Γνωστοποίηση εκούσιας αλλα
γής λογιστικής πολιτικής [text
block]

Η γνωστοποίηση εκούσιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTypi
callySatisfiesPerformanceObliga
tions

text

Περιγραφή του πότε η οικονο
μική οντότητα συνήθως εκπλη
ρώνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης

Η περιγραφή του πότε η οικονομική οντότητα συνήθως εκπλη
ρώνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις
εκτέλεσης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfWhetherEntityIs
RequiredToAbsorbLossesOf
StructuredEntitiesBeforeOther
Parties

text

Περιγραφή του κατά πόσον η
οικονομική οντότητα απαιτείται
να απορροφήσει τις ζημίες
δομημένων οικονομικών οντο
τήτων πριν από άλλα μέρη

Η περιγραφή του κατά πόσον η οικονομική οντότητα απαιτεί
ται να απορροφήσει τις ζημίες δομημένων οικονομικών οντο
τήτων πριν από άλλα μέρη.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 δ

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntityMa
kesAdjustmentForTimeValueOf
MoneyAndEffectOfFinancialRi
skWhenUsingPremiumAllocatio
nApproach

text

Περιγραφή του κατά πόσον η
οικονομική οντότητα προβαίνει
σε προσαρμογή για τη διαχρο
νική αξία του χρήματος και τις
επιπτώσεις του χρηματοοικονο
μικού κινδύνου όταν χρησιμο
ποιεί την προσέγγιση κατανομής
ασφαλίστρου

Η περιγραφή του κατά πόσον μια οικονομική οντότητα η
οποία χρησιμοποιεί την προσέγγιση κατανομής ασφαλίστρου
προβαίνει σε προσαρμογή για τη διαχρονική αξία του χρήμα
τος και τις επιπτώσεις του χρηματοοικονομικού κινδύνου
εφαρμόζοντας την παράγραφο 56 και την παράγραφο 57 στοι
χείο β) του ΔΠΧΑ 17. Η προσέγγιση κατανομής ασφαλίστρου,
η οποία περιγράφεται στις παραγράφους 53-59 του ΔΠΧΑ 17,
είναι μια προσέγγιση που απλουστεύει την επιμέτρηση της
υποχρέωσης για την υπολειπόμενη κάλυψη μιας ομάδας ασφα
λιστηρίων συμβολαίων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 97 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvestme
ntInAssociateIsMeasuredUsingE
quityMethodOrAtFairValue

text

Περιγραφή του κατά πόσον η
επένδυση σε συγγενή επιχείρηση
επιμετράται με χρήση της μεθό
δου της καθαρής θέσης ή στην
εύλογη αξία

Η περιγραφή του κατά πόσον η επένδυση σε συγγενή επιχεί
ρηση επιμετράται με χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης ή
στην εύλογη αξία. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]·
Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 β i

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvestme
ntInJointVentureIsMeasuredU
singEquityMethodOrAtFairValue

text

Περιγραφή του κατά πόσον η
επένδυση σε κοινοπραξία επιμε
τράται με χρήση της μεθόδου
της καθαρής θέσης ή στην
εύλογη αξία

Η περιγραφή του κατά πόσον η επένδυση σε κοινοπραξία
επιμετράται με χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης ή
στην εύλογη αξία. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]·
Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 β i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DescriptionOfWhetherThereAre
PotentialIncomeTaxConsequen
cesNotPracticablyDeterminable

text

Περιγραφή του κατά πόσον
υπάρχουν πιθανές συνέπειες
φόρου εισοδήματος που δεν
είναι εφικτό να προσδιοριστούν

Η περιγραφή του κατά πόσον υπάρχουν πιθανές συνέπειες
φόρου εισοδήματος που δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν
οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την καταβολή
μερισμάτων στους μετόχους της οικονομικής οντότητας σε
δικαιοδοσίες όπου οι φόροι εισοδήματος είναι πληρωτέοι με
υψηλότερο ή χαμηλότερο συντελεστή, εάν μέρος ή το σύνολο
του καθαρού κέρδους ή των κερδών εις νέον καταβάλλεται ως
μέρισμα στους μετόχους της οικονομικής οντότητας, ή όταν οι
φόροι εισοδήματος μπορούν να επιστραφούν ή να καταβλη
θούν εάν μέρος ή το σύνολο του καθαρού κέρδους ή των
κερδών εις νέον καταβάλλεται ως μέρισμα στους μετόχους
της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Κέρδη εις νέον]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 82A

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThirdpar
tyCreditEnhancementIsReflecte
dInFairValueMeasurement

text

Περιγραφή του κατά πόσον
πιστωτική ενίσχυση τρίτου
αντανακλάται στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας

Η περιγραφή του κατά πόσον πιστωτική ενίσχυση τρίτου αντα
νακλάται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία και εκδίδεται με αδιαχώ
ριστη πιστωτική ενίσχυση τρίτου. [Παραπομπή: Στην εύλογη
αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 98

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeInAc
countingPolicyIsMadeInAccor
danceWithTransitionalProvision
sOfInitiallyAppliedIFRS

text

Περιγραφή του κατά πόσον μια
μεταβολή της λογιστικής πολιτι
κής γίνεται σύμφωνα με τις
μεταβατικές διατάξεις αρχικής
εφαρμογής ΔΠΧΑ

Η περιγραφή του κατά πόσον μια μεταβολή της λογιστικής
πολιτικής γίνεται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις μιας
αρχικής εφαρμογής ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DesignatedFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

Προσδιορισμένες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων [abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivable
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Προσδιορισμένα δάνεια ή απαι
τήσεις στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων [abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduction
PlantMember

member

Καταστροφή μεγάλης παραγωγι
κής μονάδας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την καταστροφή μεγάλης
παραγωγικής μονάδας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 δ

ifrs-full

DeterminationOfFairValueOfGo
odsOrServicesReceivedOrFair
ValueOfEquityInstrumentsGra
ntedOnSharebasedPayments

text

Επεξήγηση του προσδιορισμού
της εύλογης αξίας αγαθών ή
υπηρεσιών που λαμβάνονται ή
της εύλογης αξίας παραχωρηθέ
ντων συμμετοχικών τίτλων για
παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών

Η επεξήγηση που επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο προσ
διορίστηκε η εύλογη αξία των αγαθών ή υπηρεσιών που ελή
φθησαν ή των συμμετοχικών τίτλων που παραχωρήθηκαν σε
συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών. [Παραπομπή: Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 46

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryingA
mountOfDividendsPayableAnd
CarryingAmountOfNoncashAs
setsDistributed

X duration,
credit

Διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας των πληρωτέων μερισμά
των και της λογιστικής αξίας
των εκτός μετρητών περιουσια
κών στοιχείων που διανέμονται

Το ποσό της διαφοράς μεταξύ της λογιστικής αξίας των πλη
ρωτέων μερισμάτων και της λογιστικής αξίας των εκτός
μετρητών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται κατά τον
διακανονισμό των πληρωτέων μερισμάτων. [Παραπομπή:
Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 17 15

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 326

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DifferenceBetweenCarryingA
mountOfFinancialLiabilityAndA
mountContractuallyRequiredTo
PayAtMaturityToHolderOfObli
gation

X instant

Διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας χρηματοοικονομικής υπο
χρέωσης και του ποσού που θα
έπρεπε να καταβληθεί βάσει
συμβατικής υποχρέωσης στη
λήξη στον κάτοχο της δέσμευ
σης

Το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία μιας χρηματοοικο
νομικής υποχρέωσης είναι μεγαλύτερη (μικρότερη) από το
ποσό που η οικονομική οντότητα θα είχε συμβατική υποχρέ
ωση να καταβάλει στη λήξη στον κάτοχο της δέσμευσης.
[Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10A β

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX dura
tion

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή

Το ποσό του κέρδους (ζημίας) που αναλογεί στους κατόχους
κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας (ο αριθ
μητής) διά του μέσου σταθμισμένου αριθμού των κοινών μετο
χών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου (ο παρο
νομαστής), αμφότερα προσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις όλων
των δυνητικών μειωτικών τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε
κοινές μετοχές. [Παραπομπή: Κοινές μετοχές [member]· Σταθ
μισμένος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX dura
tion

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή από συνεχιζόμενες εκμε
ταλλεύσεις

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις
[member]· Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperationsInclu
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNe
tMovementInRelatedDeferredTax

X.XX dura
tion

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή από συνεχιζόμενες εκμε
ταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομέ
νης της καθαρής κίνησης στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων και της καθαρής κίνησης
στο πλαίσιο του σχετικού ανα
βαλλόμενου φόρου

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης
στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετι
κού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Απομειωμένα κέρδη
(ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζο
νται με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του
σχετικού αναβαλλόμενου φόρου· Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύ
σεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX dura
tion

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή από διακοπείσες δρα
στηριότητες

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δρα
στηριότητες. [Παραπομπή: Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή· Διακοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 68

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperationsIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX dura
tion

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή από διακοπείσες δρα
στηριότητες, συμπεριλαμβανομέ
νης της καθαρής κίνησης στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων και της καθαρής κίνησης
στο πλαίσιο του σχετικού ανα
βαλλόμενου φόρου

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δρα
στηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού
αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Απομειωμένα κέρδη (ζη
μία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχε
τικού αναβαλλόμενου φόρου· Διακοπείσες δραστηριότητες
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX dura
tion

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά
μετοχή, συμπεριλαμβανομένης
της καθαρής κίνησης στα υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
και της καθαρής κίνησης στο
πλαίσιο του σχετικού αναβαλλό
μενου φόρου

Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομέ
νης της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και της καθαρής κίνησης
στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομ
πή: Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση
στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή
κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAbstract

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleIn
strumentsOnNumberOfOrdinary
Shares

Ο αριθμός των δυνητικών μειωτικών τίτλων που είναι μετα
τρέψιμοι σε κοινές μετοχές που σχετίζονται με την υποτιθέ
μενη μετατροπή των μετατρέψιμων μέσων της οικονομικής
οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 33 70 β

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή
[abstract]

shares

Μειωτική επίδραση μετατρέψι
μων μέσων στον αριθμό των
κοινών μετοχών
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DilutiveEffectOfShareOption
sOnNumberOfOrdinaryShares

shares

Μειωτική επίδραση μετοχικών
δικαιωμάτων προαίρεσης στον
αριθμό των κοινών μετοχών

Ο αριθμός των δυνητικών μειωτικών τίτλων που είναι μετα
τρέψιμοι σε κοινές μετοχές που σχετίζονται με την υποτιθέ
μενη μετατροπή των μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης της
οικονομικής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 33 70 β

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquiredIn
BusinessCombinationMember

member

Άμεσες χρηματοδοτικές μισθώ
σεις που αποκτήθηκαν στα
πλαίσια μιας συνένωσης επιχει
ρήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις άμεσες χρηματοδοτικές
μισθώσεις που αποκτήθηκαν στα πλαίσια μιας συνένωσης επι
χειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 η

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentProperty

X duration,
credit

Άμεσα λειτουργικά έξοδα από
επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό των άμεσων λειτουργικών εξόδων (συμπεριλαμβανο
μένων των επισκευών και της συντήρησης) που προκύπτουν
από επενδύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακί
νητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 40 75 στ

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyGeneratingRe
ntalIncome

Το ποσό των άμεσων λειτουργικών εξόδων (συμπεριλαμβανο
μένων των επισκευών και της συντήρησης) που προκύπτουν
από επενδύσεις σε ακίνητα που δημιούργησαν μισθωτικά
έσοδα από ενοίκια κατά τη διάρκεια της περιόδου τα οποία
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Επενδύσεις
σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 75 στ ii

Άμεσα λειτουργικά έξοδα από
επενδύσεις σε ακίνητα [abstract]

X duration,
credit

Άμεσα λειτουργικά έξοδα από
επενδύσεις σε ακίνητα που
δημιούργησαν μισθωτικά έσοδα
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyNotGeneratin
gRentalIncome

X duration,
credit

Άμεσα λειτουργικά έξοδα από
επενδύσεις σε ακίνητα που δεν
δημιούργησαν μισθωτικά έσοδα

Το ποσό των άμεσων λειτουργικών εξόδων (συμπεριλαμβανο
μένων των επισκευών και της συντήρησης) που προκύπτουν
από επενδύσεις σε ακίνητα που δεν δημιούργησαν μισθωτικά
έσοδα από ενοίκια κατά τη διάρκεια της περιόδου τα οποία
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Επενδύσεις
σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 75 στ iii

ifrs-full

DirectorsRemunerationExpense

X duration,
credit

Έξοδα απολαβών διευθυντών

Το ποσό των απολαβών που έχουν καταβληθεί ή είναι κατα
βλητέες στους διευθυντές της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCo
ntractsAxis

axis

Διαχωρισμός ασφαλιστηρίων
συμβολαίων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 98 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 109 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 131 α- Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17
132 β - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCo
ntractsMember

member

Διαχωρισμός ασφαλιστηρίων
συμβολαίων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα ασφαλιστήρια συμβό
λαια όταν διαχωρίζονται σε εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια και διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Διαχωρι
σμός ασφαλιστηρίων συμβολαίων», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 98 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 109 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 131 α- Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17
132 β - Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfAccountingJudge
mentsAndEstimatesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση λογιστικών κρί
σεων και εκτιμήσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση των κρίσεων που διατύπωσε η διοίκηση κατά
τη διαδικασία της εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της
οικονομικής οντότητας που έχουν τις σημαντικότερες επιπτώ
σεις στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστά
σεις, μαζί με πληροφορίες για τις παραδοχές που διατυπώνει η
οικονομική οντότητα για το μέλλον και άλλες κύριες πηγές
αβεβαιότητας των εκτιμήσεων, που παρουσιάζουν σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές προσαρμογές στις λογι
στικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώ
σεων εντός του επόμενου έτους. [Παραπομπή: Λογιστική αξία
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpense
sAndOtherLiabilitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση δεδουλευμένων
εξόδων και άλλων υποχρεώσεων
[text block]

Η γνωστοποίηση των δεδουλευμένων εξόδων και λοιπών υπο
χρεώσεων. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα· Άλλες υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesExplanatory

Γνωστοποίηση αποκτηθεισών
απαιτήσεων [text block]

Η γνωστοποίηση των αποκτηθεισών απαιτήσεων σε συνένωση
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesLineItems

Γνωστοποίηση αποκτηθεισών
απαιτήσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση αποκτηθεισών
απαιτήσεων [abstract]

text block
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesTable

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesLi
neItems

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις απαι
τήσεις που αποκτήθηκαν σε συνενώσεις επιχειρήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η

Γνωστοποίηση πραγματικών
αξιώσεων για αποζημίωση
συγκρινόμενων με προηγούμενες
εκτιμήσεις [text block]

Η γνωστοποίηση των πραγματικών αξιώσεων για αποζημίωση
συγκρινόμενων με προηγούμενες εκτιμήσεις του μη προεξο
φλημένου ποσού των αξιώσεων (ήτοι εξέλιξη των αξιώσεων).
Η γνωστοποίηση για την εξέλιξη των αξιώσεων καλύπτει την
περίοδο κατά την οποία προέκυψε η αρχική ουσιαστική
αξίωση για αποζημίωση για την οποία συνεχίζει να υπάρχει
αβεβαιότητα αναφορικά με το ποσό και το χρονοδιάγραμμα
των καταβολών της αποζημίωσης στο τέλος της περιόδου ανα
φοράς, αλλά δεν χρειάζεται να καλύπτει περισσότερα από 10
έτη πριν από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η οντότητα δεν
απαιτείται να γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη
αξιώσεων για τις οποίες η αβεβαιότητα αναφορικά με το ποσό
και το χρονοδιάγραμμα των καταβολών της αποζημίωσης
παύει συνήθως εντός ενός έτους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 γ - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση πραγματικών
αξιώσεων για αποζημίωση
συγκρινόμενων με προηγούμενες
εκτιμήσεις [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση αποκτηθεισών
απαιτήσεων [table]

Γνωστοποίηση πραγματικών
αξιώσεων για αποζημίωση
συγκρινόμενων με προηγούμενες
εκτιμήσεις [abstract]

text block
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesTa
ble

table

Γνωστοποίηση πραγματικών
αξιώσεων για αποζημίωση
συγκρινόμενων με προηγούμενες
εκτιμήσεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις
πραγματικές αξιώσεις συγκρινόμενες με προηγούμενες εκτιμή
σεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutDefinedBenefitPlan
sExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμπληρωματι
κών πληροφοριών σχετικά με
προγράμματα καθορισμένων
παροχών [text block]

Η γνωστοποίηση των συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά
με προγράμματα καθορισμένων παροχών που απαιτούνται για
την εκπλήρωση των στόχων του ΔΛΠ 19. [Παραπομπή: Προ
γράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 137

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LesseeExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμπληρωματι
κών πληροφοριών σχετικά με
μισθωτικές δραστηριότητες για
τον μισθωτή [text block]

Η γνωστοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με
μισθωτικές δραστηριότητες ενός μισθωτή.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 59

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LessorExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμπληρωματι
κών πληροφοριών σχετικά με
μισθωτικές δραστηριότητες για
τον εκμισθωτή [text block]

Η γνωστοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με
μισθωτικές δραστηριότητες ενός εκμισθωτή.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 92

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutUnderstandingFinan
cialPositionsAndLiquidityOfEnti
tyExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμπληρωματι
κών πληροφοριών σχετικά με
την κατανόηση της οικονομικής
θέσης και της ρευστότητας μιας
οικονομικής οντότητας [text
block]

Η γνωστοποίηση των συμπληρωματικών πληροφοριών μπορεί
να είναι απαραίτητες στους χρήστες των οικονομικών κατα
στάσεων για την κατανόηση της οικονομικής θέσης και της
ρευστότητας μιας οικονομικής οντότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 50

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμπληρωματι
κών πληροφοριών [text block]

Η γνωστοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών που δεν
παρουσιάζονται σε άλλο σημείο των οικονομικών καταστάσε
ων, αλλά οι οποίες είναι σημαντικές για την κατανόηση
αυτών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfAdditionalInforma
tionRepresentativeOfRiskExpo
sureArisingFromContractsWith
inScopeOfIFRS17DuringPerio
dExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehensi
veIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehensi
veIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesExplana
tory

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση συμπληρωματι
κών πληροφοριών αντιπροσω
πευτικών της έκθεσης σε κίν
δυνο που απορρέει από συμβό
λαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 κατά
τη διάρκεια της περιόδου [text
block]

Η γνωστοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών που είναι
αντιπροσωπευτικές της έκθεσης της οικονομικής οντότητας
σε κίνδυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 κατά τη διάρκεια της περιό
δου, εάν οι πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί σχετικά με
την έκθεση της οικονομικής οντότητας σε κίνδυνο στο τέλος
της περιόδου αναφοράς δεν είναι αντιπροσωπευτικές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 123 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Η γνωστοποίηση των προσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν
όταν μια οικονομική οντότητα άλλαξε τη βάση διαχωρισμού
των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) ασφάλισης μεταξύ
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων για συμβόλαια
με χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής. [Παραπομπή: Περι
γραφή της σύνθεσης των υποκείμενων στοιχείων για συμβό
λαια με χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής· Χρηματοοικονο
μικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 113 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση προσαρμογών
που πραγματοποιήθηκαν όταν η
οικονομική οντότητα άλλαξε τη
βάση διαχωρισμού των χρημα
τοοικονομικών εσόδων (εξόδων)
ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμά
των και λοιπών συνολικών εσό
δων για συμβόλαια με χαρακτη
ριστικά άμεσης συμμετοχής [ab
stract]

text block

Γνωστοποίηση προσαρμογών
που πραγματοποιήθηκαν όταν η
οικονομική οντότητα άλλαξε τη
βάση διαχωρισμού των χρημα
τοοικονομικών εσόδων (εξόδων)
ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμά
των και λοιπών συνολικών εσό
δων για συμβόλαια με χαρακτη
ριστικά άμεσης συμμετοχής [text
block]
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση προσαρμογών
που πραγματοποιήθηκαν όταν η
οικονομική οντότητα άλλαξε τη
βάση διαχωρισμού των χρημα
τοοικονομικών εσόδων (εξόδων)
ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμά
των και λοιπών συνολικών εσό
δων για συμβόλαια με χαρακτη
ριστικά άμεσης συμμετοχής [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehensi
veIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehensi
veIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesTable

table

Γνωστοποίηση προσαρμογών
που πραγματοποιήθηκαν όταν η
οικονομική οντότητα άλλαξε τη
βάση διαχωρισμού των χρημα
τοοικονομικών εσόδων (εξόδων)
ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμά
των και λοιπών συνολικών εσό
δων για συμβόλαια με χαρακτη
ριστικά άμεσης συμμετοχής [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις προ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 113 β σαρμογές που πραγματοποιήθηκαν όταν μια οικονομική οντό Έναρξη ισχύος 1-1-2021
τητα άλλαξε τη βάση διαχωρισμού των χρηματοοικονομικών
εσόδων (εξόδων) ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμάτων και λοι
πών συνολικών εσόδων για συμβόλαια με χαρακτηριστικά
άμεσης συμμετοχής.

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceForCre
ditLossesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πρόβλεψης για
πιστωτικές ζημίες [text block]

Η γνωστοποίηση της πρόβλεψης που σχετίζεται με απομει
ώσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων λόγω
πιστωτικών ζημιών. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
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DisclosureOfAmountsArising
FromInsuranceContractsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMa
nagementPersonnelServicesPro
videdBySeparateManagementE
ntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMa
nagementPersonnelServicesPro
videdBySeparateManagementE
ntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMa
nagementPersonnelServicesPro
videdBySeparateManagementE
ntitiesLineItems

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών που εξατομικεύουν και
επεξηγούν τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις της οικονο
μικής οντότητας που ανακύπτουν από ασφαλιστήρια συμβό
λαια. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 36 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση ποσών δαπανών
που πραγματοποιούνται από την
οικονομική οντότητα για την
παροχή υπηρεσιών βασικών
διοικητικών στελεχών οι οποίες
παρέχονται από χωριστή οντό
τητα διαχείρισης [text block]

Η γνωστοποίηση των ποσών των δαπανών που πραγματοποι
ούνται από την οικονομική οντότητα για την παροχή υπηρε
σιών βασικών διοικητικών στελεχών οι οποίες παρέχονται από
χωριστή οντότητα διαχείρισης. [Παραπομπή: Βασικά διοικη
τικά στελέχη της οντότητας ή της μητρικής [member]· Χωρι
στές οντότητες διαχείρισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 A

Γνωστοποίηση ποσών δαπανών
που πραγματοποιούνται από την
οικονομική οντότητα για την
παροχή υπηρεσιών βασικών
διοικητικών στελεχών οι οποίες
παρέχονται από χωριστή οντό
τητα διαχείρισης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ποσών που
απορρέουν από ασφαλιστήρια
συμβόλαια [text block]

Γνωστοποίηση ποσών δαπανών
που πραγματοποιούνται από την
οικονομική οντότητα για την
παροχή υπηρεσιών βασικών
διοικητικών στελεχών οι οποίες
παρέχονται από χωριστή οντό
τητα διαχείρισης [abstract]

text block
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Παραπομπές

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMa
nagementPersonnelServicesPro
videdBySeparateManagementE
ntitiesTable

table

Γνωστοποίηση ποσών δαπανών
που πραγματοποιούνται από την
οικονομική οντότητα για την
παροχή υπηρεσιών βασικών
διοικητικών στελεχών οι οποίες
παρέχονται από χωριστή οντό
τητα διαχείρισης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα ποσά
των δαπανών που πραγματοποιούνται από την οικονομική
οντότητα για την παροχή υπηρεσιών βασικών διοικητικών στε
λεχών οι οποίες παρέχονται από χωριστή οντότητα διαχείρι
σης.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPoten
tialIncomeTaxConsequence
sPracticablyDeterminableExpla
natory

text

Περιγραφή των ποσών των
πιθανών συνεπειών φόρου εισο
δήματος που είναι εφικτό να
προσδιοριστούν

Η περιγραφή των ποσών των πιθανών συνεπειών φόρου εισο γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 82A
δήματος που είναι εφικτό να προσδιοριστούν οι οποίες θα
μπορούσαν να προκύψουν από την καταβολή μερισμάτων
στους μετόχους της οικονομικής οντότητας σε δικαιοδοσίες
όπου οι φόροι εισοδήματος είναι πληρωτέοι με υψηλότερο ή
χαμηλότερο συντελεστή, εάν μέρος ή το σύνολο του καθαρού
κέρδους ή των κερδών εις νέον καταβάλλεται ως μέρισμα
στους μετόχους της οικονομικής οντότητας, ή όταν οι φόροι
εισοδήματος μπορούν να επιστραφούν ή να καταβληθούν εάν
μέρος ή το σύνολο του καθαρού κέρδους ή των κερδών εις
νέον καταβάλλεται ως μέρισμα στους μετόχους της οικονομι
κής οντότητας. [Παραπομπή: Κέρδη εις νέον]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelveMo
nthsForClassesOfAssetsAndLia
bilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBothNo
MoreAndMoreThanTwelveMo
nthsAfterReportingDateAbstract

Γνωστοποίηση ποσών που πρέ
πει να ανακτηθούν ή να διακα
νονιστούν μετά από δώδεκα
μήνες για κατηγορίες περιουσια
κών στοιχείων και υποχρεώσεων
που περιλαμβάνουν ποσά που
πρέπει να ανακτηθούν ή να δια
κανονιστούν τόσο σε όχι περισ
σότερο όσο και σε περισσότερο
από δώδεκα μήνες μετά την
ημερομηνία αναφοράς [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 A
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DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelveMo
nthsForClassesOfAssetsAndLia
bilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBothNo
MoreAndMoreThanTwelveMo
nthsAfterReportingDateExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelveMo
nthsForClassesOfAssetsAndLia
bilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBothNo
MoreAndMoreThanTwelveMo
nthsAfterReportingDateLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelveMo
nthsForClassesOfAssetsAndLia
bilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBothNo
MoreAndMoreThanTwelveMo
nthsAfterReportingDateTable

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ποσών που πρέ
πει να ανακτηθούν ή να διακα
νονιστούν μετά από δώδεκα
μήνες για κατηγορίες περιουσια
κών στοιχείων και υποχρεώσεων
που περιλαμβάνουν ποσά που
πρέπει να ανακτηθούν ή να δια
κανονιστούν τόσο σε όχι περισ
σότερο όσο και σε περισσότερο
από δώδεκα μήνες μετά την
ημερομηνία αναφοράς [text
block]

Η γνωστοποίηση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν ή να
διακανονιστούν μετά από δώδεκα μήνες για κατηγορίες περι
ουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνουν
ποσά που πρέπει να ανακτηθούν ή να διακανονιστούν τόσο
σε όχι περισσότερο όσο και σε περισσότερο από δώδεκα μήνες
μετά την ημερομηνία αναφοράς.

Γνωστοποίηση ποσών που πρέ
πει να ανακτηθούν ή να διακα
νονιστούν μετά από δώδεκα
μήνες για κατηγορίες περιουσια
κών στοιχείων και υποχρεώσεων
που περιλαμβάνουν ποσά που
πρέπει να ανακτηθούν ή να δια
κανονιστούν τόσο σε όχι περισ
σότερο όσο και σε περισσότερο
από δώδεκα μήνες μετά την
ημερομηνία αναφοράς [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ποσών που πρέ
πει να ανακτηθούν ή να διακα
νονιστούν μετά από δώδεκα
μήνες για κατηγορίες περιουσια
κών στοιχείων και υποχρεώσεων
που περιλαμβάνουν ποσά που
πρέπει να ανακτηθούν ή να δια
κανονιστούν τόσο σε όχι περισ
σότερο όσο και σε περισσότερο
από δώδεκα μήνες μετά την
ημερομηνία αναφοράς [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα ποσά γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 61
που πρέπει να ανακτηθούν ή να διακανονιστούν μετά από
δώδεκα μήνες για κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων που περιλαμβάνουν ποσά που πρέπει να ανα
κτηθούν ή να διακανονιστούν τόσο σε όχι περισσότερο όσο
και σε περισσότερο από δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία
αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 61
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DisclosureOfAnalysisOfInsuran
ceRevenueAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsuran
ceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsuran
ceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsuran
ceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByIte
mAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByIte
mExplanatory

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ανάλυσης εσό
δων από ασφάλιση [text block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης των εσόδων από ασφάλιση.
[Παραπομπή: Έσοδα από ασφάλιση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 106 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση ανάλυσης εσό
δων από ασφάλιση [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης εσό
δων από ασφάλιση [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση των εσόδων από ασφάλιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 106 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Η πλήρης γνωστοποίηση της ανάλυσης των λοιπών συνολικών
εσόδων ανά στοιχείο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106A

Γνωστοποίηση ανάλυσης εσό
δων από ασφάλιση [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
λοιπών συνολικών εσόδων ανά
στοιχείο [abstract]

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
λοιπών συνολικών εσόδων ανά
στοιχείο [text block]
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DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItemLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
Table

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPresent
ValueOfDefinedBenefitObliga
tionThatDistinguishesNatureCha
racteristicsAndRisksExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperation
sAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
λοιπών συνολικών εσόδων ανά
στοιχείο [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
λοιπών συνολικών εσόδων ανά
στοιχείο [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση των λοιπών συνολικών εσόδων ανά στοιχείο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106A

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης της
παρούσας αξίας υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών η οποία
διακρίνει τη φύση, τα χαρακτη
ριστικά και τους κινδύνους [text
block]

Η γνωστοποίηση μιας ανάλυσης της παρούσας αξίας μιας υπο
χρέωσης καθορισμένων παροχών η οποία διακρίνει τη φύση,
τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους της υποχρέωσης. Η
γνωστοποίηση αυτή μπορεί να διακρίνει: α) μεταξύ ποσών
που οφείλονται σε ενεργά μέλη, σε μέλη στα οποία οφείλονται
μεταγενέστερες παροχές και σε συνταξιούχους· β) μεταξύ
κατοχυρωμένων παροχών και δεδουλευμένων αλλά μη κατο
χυρωμένων παροχών· και γ) μεταξύ εξαρτημένων παροχών,
ποσών που αποδίδονται σε μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις
και άλλων παροχών. [Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων
παροχών, στην παρούσα αξία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 137

Γνωστοποίηση ανάλυσης ενιαίου
ποσού διακοπεισών δραστηριο
τήτων [abstract]
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DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperation
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOpera
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperation
sTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentExplanatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ανάλυσης ενιαίου
ποσού διακοπεισών δραστηριο
τήτων [text block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης του ενιαίου ποσού διακοπει
σών δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότη
τες [member]]

Γνωστοποίηση ανάλυσης ενιαίου
ποσού διακοπεισών δραστηριο
τήτων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ενιαίου
ποσού διακοπεισών δραστηριο
τήτων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση του ενιαίου ποσού των διακοπεισών δραστηριοτήτων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 β

Η γνωστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
για τα οποία υπάρχει σημαντικός κίνδυνος σημαντικών προ
σαρμογών εντός του επόμενου έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 β

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων με
σημαντικό κίνδυνο σημαντικών
προσαρμογών [abstract]

text block

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων με
σημαντικό κίνδυνο σημαντικών
προσαρμογών [text block]
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DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCo
ntractsWithCustomersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCo
ntractsWithCustomersExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCo
ntractsWithCustomersLineItems

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων με
σημαντικό κίνδυνο σημαντικών
προσαρμογών [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων με
σημαντικό κίνδυνο σημαντικών
προσαρμογών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με περιου
σιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με σημαντικό κίνδυνο σημα
ντικών προσαρμογών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονται
από τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με
πελάτες [text block]

Η γνωστοποίηση περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται
από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με
πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 a

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονται
από τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με
πελάτες [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονται
από τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με
πελάτες [abstract]

text block
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCo
ntractsWithCustomersTable

table

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονται
από τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με
πελάτες [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με περιου
σιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφά
λισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 a

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemunera
tionExplanatory

text block

Γνωστοποίηση αμοιβής ελεγ
κτών [text block]

Η γνωστοποίηση της αμοιβής των ελεγκτών της οικονομικής
οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfAuthorisationOfFi
nancialStatementsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων
για έκδοση

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsaleAs
setsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση διαθέσιμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων [text
block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων ταξινομημένων ως διαθέσιμων για πώληση. [Παραπομ
πή: Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsolida
tionExplanatory

text block

Γνωστοποίηση βάσης ενοποί
ησης [text block]

Η γνωστοποίηση της βάσης που χρησιμοποιείται για την ενο
ποίηση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPreparatio
nOfFinancialStatementsExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση βάσης κατάρτι
σης των οικονομικών καταστά
σεων [text block]

Η γνωστοποίηση της βάσης που χρησιμοποιήθηκε για την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
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DisclosureOfBiologicalAsse
tsAndGovernmentGrantsForAgri
culturalActivityExplanatory

text block

Γνωστοποίηση βιολογικών περι
ουσιακών στοιχείων, αγροτικής
παραγωγής κατά τη στιγμή της
συγκομιδής και κρατικών επιχο
ρηγήσεων που συνδέονται με
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
[text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων,
αγροτικής παραγωγής κατά τη στιγμή της συγκομιδής και κρα
τικών επιχορηγήσεων που συνδέονται με ένα βιολογικό περι
ουσιακό στοιχείο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCostsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση κόστους δανει
σμού [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση του κόστους δανεισμού.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 23 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση δανειοληπτικών
πράξεων [text block]

Η γνωστοποίηση των δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή:
Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAsse
tsAndLiabilitiesAggregatedInto
SingleLineInvestmentBalance
TransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMetho
dExplanatory

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων που έχουν αθροι
στεί στον ισολογισμό της επέν
δυσης απλής γραμμής, μετάβαση
από την αναλογική ενοποίηση
στη μέθοδο της καθαρής θέσης
[text block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων που έχουν αθροιστεί στον ισολογισμό
της επένδυσης απλής γραμμής για τη μετάβαση από την ανα
λογική ενοποίηση στη μέθοδο της καθαρής θέσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 11 C5

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsExplanatory

Η πλήρης γνωστοποίηση συνενώσεων επιχειρήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 Γνωστο
ποιήσεις

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συνένωση
επιχειρήσεων [abstract]

text block

Γνωστοποίηση συνενώσεων επι
χειρήσεων [text block]
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συνένωση
επιχειρήσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfBusinessCombina
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsTable

table

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συνένωση
επιχειρήσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για συνενώσεις επιχειρήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64

ifrs-full

DisclosureOfCashAndBankBa
lancesAtCentralBanksExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθε
σίμων και υπολοίπων διαθεσί
μων σε κεντρικές τράπεζες [text
block]

Η γνωστοποίηση των διαθεσίμων και των υπολοίπων διαθεσί
μων σε κεντρικές τράπεζες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashEqui
valentsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθε
σίμων και ταμειακών ισοδυνά
μων [text block]

Η γνωστοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμει
ακών ισοδυνάμων. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowStateme
ntExplanatory

text block

Γνωστοποίηση κατάστασης
ταμειακών ροών [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση της κατάστασης των ταμειακών
ροών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 Κατά
σταση των Ταμειακών Ροών

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccou
ntingEstimatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccou
ntingEstimatesExplanatory

Η γνωστοποίηση μεταβολών λογιστικών εκτιμήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 39

Γνωστοποίηση μεταβολών λογι
στικών εκτιμήσεων [abstract]

text block

Γνωστοποίηση μεταβολών λογι
στικών εκτιμήσεων [text block]
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Ετικέτα
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Γνωστοποίηση μεταβολών λογι
στικών εκτιμήσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfChangesInAccou
ntingEstimatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccou
ntingEstimatesTable

table

Γνωστοποίηση μεταβολών λογι
στικών εκτιμήσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις
μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 39

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccou
ntingPoliciesAccountingEstima
tesAndErrorsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση μεταβολών λογι
στικών πολιτικών, λογιστικών
εκτιμήσεων και λαθών [text
block]

Η γνωστοποίηση μεταβολών σε λογιστικές πολιτικές, λογιστι
κές εκτιμήσεις και λάθη.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 Λογιστι
κές πολιτικές

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccou
ntingPoliciesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση μεταβολών λογι
στικών πολιτικών [text block]

Η γνωστοποίηση των μεταβολών που έγιναν σε λογιστικές
πολιτικές από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBenefi
tsPaidExplanatory

text block

Γνωστοποίηση των αξιώσεων
και των καταβληθεισών παροχών
[text block]

Η γνωστοποίηση των αξιώσεων και των παροχών που έχουν
καταβληθεί στους ασφαλισμένους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalAbstract

Γνωστοποίηση κατηγοριών
μετοχικού κεφαλαίου [abstract]
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DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalTable

ifrs-full

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση κατηγοριών
μετοχικού κεφαλαίου [text
block]

Η γνωστοποίηση των κατηγοριών του μετοχικού κεφαλαίου.
[Παραπομπή: Μετοχικό κεφάλαιο [member]]

Γνωστοποίηση κατηγοριών
μετοχικού κεφαλαίου [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση κατηγοριών
μετοχικού κεφαλαίου [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με κατηγο
ρίες μετοχικού κεφαλαίου.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 a

DisclosureOfCollateralExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση εξασφαλίσεων
[text block]

Η γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των υπο
χρεώσεων που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsAnd
ContingentLiabilitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση δεσμεύσεων και
ενδεχόμενων υποχρεώσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση των δεσμεύσεων και των ενδεχόμενων υπο
χρεώσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση δεσμεύσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση των δεσμεύσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPAbstract

text block

Γνωστοποίηση συγκριτικής πλη
ροφόρησης που συντάχθηκε
σύμφωνα με τις προηγούμενες
ΓΑΛΑ [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 a
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text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση συγκριτικής πλη
ροφόρησης που συντάχθηκε
σύμφωνα με τις προηγούμενες
ΓΑΛΑ [text block]

Η γνωστοποίηση, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της
οικονομικής οντότητας βάσει των ΔΠΧΑ, συγκριτικής πληρο
φόρησης που συντάχθηκε σύμφωνα με τις προηγούμενες
ΓΑΛΑ.

Γνωστοποίηση συγκριτικής πλη
ροφόρησης που συντάχθηκε
σύμφωνα με τις προηγούμενες
ΓΑΛΑ [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPExplanatory

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 24

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPLineItems

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPTable

table

Γνωστοποίηση συγκριτικής πλη
ροφόρησης που συντάχθηκε
σύμφωνα με τις προηγούμενες
ΓΑΛΑ [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με συγκρι
τική πληροφόρηση που συντάχθηκε σύμφωνα με τις προηγού
μενες ΓΑΛΑ.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 24

ifrs-full

DisclosureOfCompositionOfGro
upExplanatory

text block

Γνωστοποίηση της σύνθεσης του
ομίλου [text block]

Η γνωστοποίηση της σύνθεσης του ομίλου (μητρική και όλες
οι θυγατρικές). [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]· Μητρική
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 10 α i

ifrs-full

DisclosureOfCompoundFinancia
lInstrumentsWithMultipleEmbed
dedDerivativesExplanatory

text

Περιγραφή σύνθετων χρηματο
οικονομικών μέσων με πολλα
πλά ενσωματωμένα παράγωγα

Η περιγραφή χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν τόσο ένα
στοιχείο υποχρέωσης όσο και ένα στοιχείο ιδίων κεφαλαίων
και τα οποία περιέχουν πολλαπλά ενσωματωμένα παράγωγα
των οποίων οι αξίες αλληλεξαρτώνται (όπως έναν εξαγορά
σιμο μετατρέψιμο χρεωστικό τίτλο). [Παραπομπή: Παράγωγα
[member]· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 17
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DisclosureOfConsolidatedAnd
SeparateFinancialStatementsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationLineI
tems

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η πλήρης γνωστοποίηση ατομικών οικονομικών καταστάσεων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 Γνωστο
ποίηση, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12
Σκοπός

Η γνωστοποίηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων. [Παραπομ
πή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων σε συνένωση επι
χειρήσεων [text block]

Η γνωστοποίηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων σε συνένωση
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [mem
ber]· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων σε συνένωση επι
χειρήσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ατομικών οικο
νομικών καταστάσεων [text
block]

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων [abstract]

text block

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων [text block]

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων σε συνένωση επι
χειρήσεων [abstract]

text block
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DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationTable

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsLineItems

table

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων σε συνένωση επι
χειρήσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις ενδε
χόμενες υποχρεώσεις σε συνενώσεις επιχειρήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις ενδε
χόμενες υποχρεώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86

Γνωστοποίηση συνεχιζόμενης
συμμετοχής στα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
[text block]

Γνωστοποίηση συνεχιζόμενης συμμετοχής στα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζο
νται. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42G

Γνωστοποίηση συνεχιζόμενης
συμμετοχής στα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συνεχιζόμενης
συμμετοχής στα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
[abstract]

text block
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsTable

table

Γνωστοποίηση συνεχιζόμενης
συμμετοχής στα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με συνεχι
ζόμενη συμμετοχή σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42G

ifrs-full

DisclosureOfCostOfSalesExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση κόστους πωληθέ
ντων [text block]

Η γνωστοποίηση του κόστους πωληθέντων. [Παραπομπή:
Κόστος πωληθέντων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση πιστωτικού κιν
δύνου [text block]

Η γνωστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου [Παραπομπή:
Πιστωτικός κίνδυνος [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 Πιστωτι
κός κίνδυνος

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reAbstract

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reExplanatory

Γνωστοποίηση έκθεσης σε
πιστωτικό κίνδυνο [text block]

Η γνωστοποίηση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο. Η έκθεση
σε πιστωτικό κίνδυνο είναι ο πιστωτικός κίνδυνος που εμπε
ριέχεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της
οικονομικής οντότητας και τις δεσμεύσεις της για χορήγηση
πίστωσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reLineItems

Γνωστοποίηση έκθεσης σε
πιστωτικό κίνδυνο [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση έκθεσης σε
πιστωτικό κίνδυνο [abstract]

text block
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DisclosureOfCreditRiskExposu
reTable

table

Γνωστοποίηση έκθεσης σε
πιστωτικό κίνδυνο [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskOfInsu
ranceContractsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πιστωτικού κιν
δύνου ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων [text block]

Η γνωστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου ασφαλιστηρίων
συμβολαίων. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]·
Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfDebtSecuritiesEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση χρεωστικών
μέσων [text block]

Η γνωστοποίηση των χρεωστικών τίτλων. [Παραπομπή: Εκδο
θέντα χρεωστικά μέσα· Κατεχόμενα χρεωστικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
ContractsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενου
κόστους κτήσης που προκύπτει
από ασφαλιστήρια συμβόλαια
[text block]

Η γνωστοποίηση του αναβαλλόμενου κόστους κτήσης που
προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Ανα
βαλλόμενο κόστος κτήσης που προκύπτει από ασφαλιστήρια
συμβόλαια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncomeEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενων
εσόδων [text block]

Η γνωστοποίηση των αναβαλλόμενων εσόδων. [Παραπομπή:
Αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενων
φόρων [text block]

Η γνωστοποίηση των αναβαλλόμενων φόρων. [Παραπομπή:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις· Αναβαλλόμενα
φορολογικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sAbstract

Γνωστοποίηση προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών [ab
stract]
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Ετικέτα
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Παραπομπές

Η γνωστοποίηση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.
[Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]]

Γνωστοποίηση προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με προ
γράμματα καθορισμένων παροχών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 138

DisclosureOfDepositsFromBank
sExplanatory

text block

Γνωστοποίηση καταθέσεων από
τράπεζες [text block]

Η γνωστοποίηση των καταθέσεων από τράπεζες. [Παραπομπή:
Καταθέσεις από τράπεζες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromCu
stomersExplanatory

text block

Γνωστοποίηση καταθέσεων από
πελάτες [text block]

Η γνωστοποίηση των καταθέσεων από πελάτες. [Παραπομπή:
Καταθέσεις από πελάτες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAndA
mortisationExpenseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εξόδων αποσβέ
σεων [text block]

Η γνωστοποίηση των εξόδων αποσβέσεων. [Παραπομπή:
Έξοδα αποσβέσεων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sTable

ifrs-full

text block

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 138
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Γνωστοποίηση προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών [text
block]

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfDerivativeFinancia
lInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsAbstract

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση παράγωγων χρη
ματοοικονομικών μέσων [text
block]

Η γνωστοποίηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων.
[Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία [text
block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με βιολο
γικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με δανει
οληπτικές πράξεις [abstract]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με δανει
οληπτικές πράξεις [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με δανει
οληπτικές πράξεις. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με δανει
οληπτικές πράξεις [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsExplanatory

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsTable

table

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με δανει
οληπτικές πράξεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για δανειοληπτικές πράξεις.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBusinessCombination
sExplanatory

text block

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συνένωση
επιχειρήσεων [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με συνε
νώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 Γνωστο
ποιήσεις εφαρμογή των παραγρά
φων 59 και 61

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskTh
atArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskTh
atArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με συγκε
ντρώσεις κινδύνων που απορρέουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 127 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συγκε
ντρώσεις κινδύνων που απορρέ
ουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 [abstract]

text block

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συγκε
ντρώσεις κινδύνων που απορρέ
ουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 [text block]
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DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskTh
atArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskTh
atArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Ab
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Ex
planatory

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συγκε
ντρώσεις κινδύνων που απορρέ
ουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συγκε
ντρώσεις κινδύνων που απορρέ
ουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με συγκε
ντρώσεις κινδύνων που απορρέουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 127 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ζ α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 [abstract]

text block

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 [text block]
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DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Fo
rAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Fo
rAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Fo
rAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Fo
rAssociatesTable

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 για τις συγγενείς επι
χειρήσεις [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4 για τις συγγενείς
επιχειρήσεις. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο
α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 για τις συγγενείς επι
χειρήσεις [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 για τις συγγενείς επι
χειρήσεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4 για τις συγγενείς
επιχειρήσεις.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 για τις συγγενείς επι
χειρήσεις [abstract]

text block

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
JointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
JointVenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
JointVenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
JointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4LineI
tems

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 για τις κοινοπραξίες
[text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4 για τις κοινοπραξίες.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ
4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 για τις κοινοπραξίες
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 για τις κοινοπραξίες
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4 για τις κοινοπραξίες.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 για τις κοινοπραξίες
[abstract]
text block

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Table

table

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ζ α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialInstrumentsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με χρηματο
οικονομικά μέσα [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με χρημα
τοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 31, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 7, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 35IA

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsExplanatory

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με αντισταθ
μισμένα στοιχεία [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με αντι
σταθμισμένα στοιχεία. [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοι
χεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsLineItems

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με αντισταθ
μισμένα στοιχεία [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsTable

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με αντισταθ
μισμένα στοιχεία [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για αντισταθμισμένα στοιχεία.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με αντισταθ
μισμένα στοιχεία [abstract]

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β
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Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με αντισταθ
μίσεις [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με αντι
σταθμίσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με μέσα αντι
στάθμισης [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με μέσα
αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Μέσα αντιστάθμισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με μέσα αντι
στάθμισης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsTable

table

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με μέσα αντι
στάθμισης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για μέσα αντιστάθμισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutIntangibleAssetsExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με άυλα
περιουσιακά στοιχεία [text
block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με άυλα
περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοι
χεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με μέσα αντι
στάθμισης [abstract]

text block
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DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutInvestmentPropertyExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με επενδύσεις
σε ακίνητα [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με επεν
δύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32 A

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutPropertyPlantAndEquip
mentExplanatory

text block

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με ενσώματα
πάγια [text block]

Η γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με ενσώ
ματα πάγια. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutServiceConcessionArran
gementsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συμφωνίες
παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών [text block]

Γνωστοποίηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με συμφω
νίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. [Παρα
πομπή: Συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρε
σιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWithCu
stomersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWithCu
stomersExplanatory

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
εσόδων από συμβάσεις με
πελάτες [text block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης των εσόδων από συμβάσεις με
πελάτες. [Παραπομπή: Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 114

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWithCu
stomersLineItems

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
εσόδων από συμβάσεις με
πελάτες [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
εσόδων από συμβάσεις με
πελάτες [abstract]

text block
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DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWithCu
stomersTable

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης των
εσόδων από συμβάσεις με
πελάτες [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 114

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinuedOpera
tionsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση διακοπεισών
δραστηριοτήτων [text block]

Η γνωστοποίηση των διακοπεισών δραστηριοτήτων. [Παρα
πομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση μερισμάτων [text
block]

Η γνωστοποίηση των μερισμάτων. Μερίσματα είναι οι διανο
μές κερδών στους κατόχους συμμετοχικών τίτλων σε αναλογία
της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένη κατηγορία κεφαλαίου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerShare
Explanatory

text block

Γνωστοποίηση κερδών ανά
μετοχή [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση των κερδών ανά μετοχή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangeO
fInvestmentEntityStatusOnFinan
cialStatementsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση επιπτώσεων της
μεταβολής της ιδιότητας εται
ρείας επενδύσεων στις οικονομι
κές καταστάσεις [text block]

Η γνωστοποίηση των επιπτώσεων της μεταβολής της ιδιότητας
εταιρείας επενδύσεων στις οικονομικές καταστάσεις. [Παρα
πομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων [text block]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 9Β

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangesIn
ForeignExchangeRatesExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση επιδράσεων των
μεταβολών των τιμών συναλ
λάγματος [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση των επιδράσεων των μεταβολών των
τιμών συναλλάγματος

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 21 Γνωστο
ποίηση
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DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση επιπτώσεων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που
αναγνωρίστηκαν αρχικά [text
block]

Η γνωστοποίηση των επιπτώσεων των ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων που αναγνωρίστηκαν αρχικά στην περίοδο. [Παραπομ
πή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση επιπτώσεων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που
αναγνωρίστηκαν αρχικά [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση επιπτώσεων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που
αναγνωρίστηκαν αρχικά [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις επι
πτώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αναγνωρίστηκαν
αρχικά στην περίοδο.

Γνωστοποίηση επιπτώσεων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που
αναγνωρίστηκαν αρχικά [ab
stract]

text block

table

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesLineItems

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης [text block]

Η γνωστοποίηση των επιπτώσεων της αναταξινόμησης στα
αποτελέσματα βάσει της προσέγγισης επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ ε Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης για συγγενείς επι
χειρήσεις [text block]

Η γνωστοποίηση των επιπτώσεων της αναταξινόμησης στα
αποτελέσματα βάσει της προσέγγισης επικάλυψης για συγγε
νείς επιχειρήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης για συγγενείς επι
χειρήσεις [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης για συγγενείς επι
χειρήσεις [abstract]

text block
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesTable

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης για συγγενείς επι
χειρήσεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις επι
πτώσεις της αναταξινόμησης στα αποτελέσματα βάσει της
προσέγγισης επικάλυψης για συγγενείς επιχειρήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης για κοινοπραξίες
[text block]

Η γνωστοποίηση των επιπτώσεων της αναταξινόμησης στα
αποτελέσματα βάσει της προσέγγισης επικάλυψης για κοινο
πραξίες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης για κοινοπραξίες
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης για κοινοπραξίες
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις επι
πτώσεις της αναταξινόμησης στα αποτελέσματα βάσει της
προσέγγισης επικάλυψης για κοινοπραξίες.

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης για κοινοπραξίες
[abstract]

text block

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossTable

table

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
της αναταξινόμησης στα αποτε
λέσματα βάσει της προσέγγισης
επικάλυψης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις επι
πτώσεις της αναταξινόμησης στα αποτελέσματα βάσει της
προσέγγισης επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ ε Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

DisclosureOfEffectsOfChange
sInParentsOwnershipInterestIn
SubsidiaryThatDoNotResultIn
LossOfControlOnEquityAttribu
tableToOwnersOfParentExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση των επιπτώσεων
μεταβολών στα ιδιοκτησιακά
δικαιώματα σε μια θυγατρική, τα
οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα
την απώλεια ελέγχου που να
αποδίδεται στους ιδιοκτήτες της
μητρικής εταιρείας [text block]

Γνωστοποίηση καταλόγου που θα δείχνει τις επιπτώσεις τυχόν
μεταβολών στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε μια θυγατρική, τα
οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου που να
αποδίδεται στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 18

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBenefi
tsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση παροχών σε
εργαζομένους [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση παροχών σε εργαζομένους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 Πεδίο
εφαρμογής

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportable
SegmentsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση λειτουργικών
τομέων της οικονομικής οντότη
τας [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση των λειτουργικών τομέων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 Γνωστο
ποίηση
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Παραπομπές

DisclosureOfEventsAfterRepor
tingPeriodExplanatory

text block

Γνωστοποίηση γεγονότων μετά
την περίοδο αναφοράς [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση γεγονότων μετά την περίοδο αναφο
ράς.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfEvidenceSupportin
gRecognitionOfDeferredTaxAs
setsDependentOnFutureTaxable
ProfitsAndEntityHasSufferedA
LossInCurrentOrPrecedingPerio
dExplanatory

text

Περιγραφή των αποδεικτικών
στοιχείων που υποστηρίζουν την
αναγνώριση αναβαλλόμενου
φορολογικού περιουσιακού
στοιχείου όταν η χρήση εξαρτά
ται από μελλοντικά φορολογη
τέα κέρδη που υπερβαίνουν τα
κέρδη από αναστροφή των
φορολογητέων προσωρινών δια
φορών και η οικονομική οντό
τητα υπέστη ζημία σε δικαιοδο
σία στην οποία προέκυψε το
αναβαλλόμενο φορολογικό περι
ουσιακό στοιχείο

Η περιγραφή της φύσης των αποδεικτικών στοιχείων που υπο
στηρίζουν την αναγνώριση ενός αναβαλλόμενου φορολογικού
περιουσιακού στοιχείου όταν: α) η χρησιμοποίηση του ανα
βαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται
από μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επιπλέον των κερδών
που ανακύπτουν από την αναστροφή υπαρχουσών φορολογη
τέων προσωρινών διαφορών· και β) η οικονομική οντότητα
υπέστη ζημία είτε στην τρέχουσα είτε σε προηγούμενη περίο
δο, στην ίδια φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε το
αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο. [Παραπομ
πή: Προσωρινές διαφορές [member]· Αναβαλλόμενο φορολο
γικό περιουσιακό στοιχείο όταν η χρήση εξαρτάται από μελ
λοντικά φορολογητέα κέρδη που υπερβαίνουν τα κέρδη από
αναστροφή των φορολογητέων προσωρινών διαφορών και η
οικονομική οντότητα υπέστη ζημία σε δικαιοδοσία στην οποία
προέκυψε το αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 82

ifrs-full

DisclosureOfExpensesByNature
Explanatory

text block

Γνωστοποίηση εξόδων κατά
είδος [text block]

Η γνωστοποίηση των εξόδων κατά είδος. [Παραπομπή: Έξοδα,
κατά είδος]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση εξόδων [text
block]

Η γνωστοποίηση των εξόδων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfExplorationAndE
valuationAssetsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων που προέρχονται από
έρευνα και αξιολόγηση [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που
προέρχονται από την έρευνα και την αξιολόγηση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 Γνωστο
ποίηση
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DisclosureOfExtentOfRiskExpo
sureEntityManagesForHedgin
gRelationshipsDirectlyAffected
ByInterestRateBenchmarkRefor
mExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresTable

ifrs-full

DisclosureOfFactAndExplana
tionWhyDisclosureOfInforma
tionForEachBusinessCombinatio
nIsImpracticable

text block

Ετικέτα

Γνωστοποίηση του μεγέθους της
έκθεσης σε κίνδυνο που διαχει
ρίζεται η οικονομική οντότητα
και επηρεάζεται άμεσα από τη
μεταρρύθμιση των επιτοκίων
αναφοράς [text block]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση του μεγέθους της έκθεσης σε κίνδυνο που δια γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7.24H β
χειρίζεται η οικονομική οντότητα για σχέσεις αντιστάθμισης
και επηρεάζεται άμεσα από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων
αναφοράς [text block]

Γνωστοποίηση εξωτερικών
πιστωτικών διαβαθμίσεων [ab
stract]
Γνωστοποίηση εξωτερικών
πιστωτικών διαβαθμίσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση των εξωτερικών πιστωτικών διαβαθμίσεων.
[Παραπομπή: Εξωτερικές πιστωτικές διαβαθμίσεις [member]]

Γνωστοποίηση εξωτερικών
πιστωτικών διαβαθμίσεων [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση εξωτερικών
πιστωτικών διαβαθμίσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις εξω
τερικές πιστωτικές διαβαθμίσεις.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

text

Επεξήγηση του γεγονότος και
επεξήγηση του λόγου για τον
οποίο δεν είναι εφικτή η γνω
στοποίηση πληροφοριών σχετικά
με τα έσοδα και τα κέρδη ή
ζημίες

Επεξήγηση του γεγονότος και του λόγου για τον οποίο δεν
είναι εφικτή η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα
έσοδα και τα κέρδη (ζημίες) του αποκτώμενου από την ημε
ρομηνία κτήσης και της συνενωμένης οικονομικής οντότητας
ως αν η ημερομηνία κτήσης για όλες τις συνενώσεις επιχειρή
σεων που έλαβαν χώρα ήταν στην αρχή της περιόδου αναφο
ράς. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Έσο
δα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιζ

text block

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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DisclosureOfFairValueMeasure
mentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityAbstract

text block

Ετικέτα

Γνωστοποίηση επιμέτρησης
εύλογης αξίας [text block]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η πλήρης γνωστοποίηση της επιμέτρησης εύλογης αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 Γνω
στοποίηση

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων [text block]

Η γνωστοποίηση της επιμέτρησης της εύλογης αξίας των περι
ουσιακών στοιχείων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας συμμετοχικών
τίτλων [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93
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DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesExplanatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας συμμετοχικών
τίτλων [text block]

Η γνωστοποίηση της επιμέτρησης της εύλογης αξίας των συμ
μετοχικών τίτλων.

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας συμμετοχικών
τίτλων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας συμμετοχικών
τίτλων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των συμμετοχικών τίτλων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93

Η γνωστοποίηση της επιμέτρησης της εύλογης αξίας των υπο
χρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας υποχρεώσεων
[abstract]

text block

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας υποχρεώσεων
[text block]
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας υποχρεώσεων
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesTable

table

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας υποχρεώσεων [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEachIn
vestmentInEquityInstrumentsDe
signatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeExplanatory

text block

Γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας επενδύσεων σε συμμετο
χικούς τίτλους που προσδιορίζο
νται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων [text
block]

Η γνωστοποίηση της εύλογης αξίας επενδύσεων σε συμμετο
χικούς τίτλους που η οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή:
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A γ

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sAndReclassificationExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με δυνατές διαφορές
μεταξύ της λογιστικής αξίας και
της εύλογης αξίας των συμβο
λαίων που περιγράφονται στα
ΔΠΧΑ 7.29 β και ΔΠΧΑ 7.29 γ
[text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την έκταση των
δυνατών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλο
γης αξίας των εξής: α) επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους
που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά (ή
παραγώγων που συνδέονται με τέτοιους συμμετοχικούς τίτ
λους) που επιμετρώνται στο κόστος επειδή η εύλογη αξία
τους δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία· και β) συμβά
σεων που περιλαμβάνουν ένα στοιχείο προαιρετικής συμμετο
χής εάν η εύλογη αξία του στοιχείου αυτού δεν μπορεί να
επιμετρηθεί με αξιοπιστία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 30 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα

Παραπομπές

Η γνωστοποίηση της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
μέσων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]· Στην εύλογη αξία [member]]

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInve
stmentsInEquityInstrumentsDesi
gnatedAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeAbstract

Γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας επενδύσεων σε συμμετο
χικούς τίτλους που προσδιορίζο
νται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInve
stmentsInEquityInstrumentsDesi
gnatedAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeLineItems

Γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας επενδύσεων σε συμμετο
χικούς τίτλους που προσδιορίζο
νται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInve
stmentsInEquityInstrumentsDesi
gnatedAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeTable

Γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας επενδύσεων σε συμμετο
χικούς τίτλους που προσδιορίζο
νται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την
εύλογη αξία επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που προσ
διορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A γ
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ifrs-full

table

Γνωστοποίηση εύλογης αξίας
χρηματοοικονομικών μέσων
[text block]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοι
χείων του προγράμματος [ab
stract]

text block

table

Γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοι
χείων του προγράμματος [text
block]

Η γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοι
χείων του προγράμματος καθορισμένων παροχών. [Παραπομ
πή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος [member]· Προγράμ
ματα καθορισμένων παροχών [member]]

Γνωστοποίηση επιμέτρησης της
εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων του προγράμματος
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοι
χείων του προγράμματος [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 142
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
καθορισμένων παροχών.

Γνωστοποίηση των εύλογων
αξιών στοιχείων που χρησιμο
ποιούνται ως τεκμαιρόμενο
κόστος [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 142
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostTable

ifrs-full

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση των εύλογων
αξιών στοιχείων που χρησιμο
ποιούνται ως τεκμαιρόμενο
κόστος [text block]

Η γνωστοποίηση των εύλογων αξιών που χρησιμοποιούνται ως
τεκμαιρόμενο κόστος στην εναρκτήρια κατάσταση οικονομι
κής θέσης της οικονομικής οντότητας σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ για στοιχεία ενσωμάτων παγίων, επενδύσεων σε ακί
νητα ή άυλων περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Ενσώ
ματα πάγια· Επενδύσεις σε ακίνητα· Άυλα περιουσιακά στοι
χεία πλην της υπεραξίας]

Γνωστοποίηση των εύλογων
αξιών στοιχείων που χρησιμο
ποιούνται ως τεκμαιρόμενο
κόστος [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση των εύλογων
αξιών στοιχείων που χρησιμο
ποιούνται ως τεκμαιρόμενο
κόστος [abstract]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις
εύλογες αξίες που χρησιμοποιούνται ως τεκμαιρόμενο κόστος
στις εναρκτήριες οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής
οντότητας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30

DisclosureOfFeeAndCommissio
nIncomeExpenseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εσόδων (εξόδων)
από αμοιβές και προμήθειες [text
block]

Η γνωστοποίηση εσόδων (εξόδων) από αμοιβές και προμήθει
ες. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) από αμοιβές και προμήθειες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών εξόδων [text block]

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών εξόδων. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά έξοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
penseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών εσόδων (εξόδων) [text
block]

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων).
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30
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Τύπος στοιχείου
και
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text block

Ετικέτα

DisclosureOfFinanceIncomeEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAb
stract

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nAbstract

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
που επηρεάζονται από τις τρο
ποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για τα
χαρακτηριστικά προεξόφλησης
με αρνητική αντιστάθμιση [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensation
LineItems

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών εσόδων [text block]

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών εσόδων. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα]

Παραπομπές

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
που επηρεάζονται από τις τρο
ποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για τα
χαρακτηριστικά προεξόφλησης
με αρνητική αντιστάθμιση [text
block]

Η γνωστοποίηση του προσδιορισμού των χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34
περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων
του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνη
τική αντιστάθμιση.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
που επηρεάζονται από τις τρο
ποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για τα
χαρακτηριστικά προεξόφλησης
με αρνητική αντιστάθμιση [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
που επηρεάζονται από τις τρο
ποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για τα
χαρακτηριστικά προεξόφλησης
με αρνητική αντιστάθμιση [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τον
προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 9 για
τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθμιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 [text
block]

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα χρη γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 [ab
stract]

text block

table
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfFinancialAssetsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
[text block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεί
ων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsH
eldForTradingExplanatory

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
διακρατούμενων για διαπραγμά
τευση [text block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων ταξινομημένων ως διακρατούμενων για διαπραγμάτευ
ση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsLi
neItems

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTa
ble

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpaire
dAbstract

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
σε καθυστέρηση ή που έχουν
υποστεί απομείωση αξίας [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha text block
tAreEitherPastDueOrImpairedEx
planatory

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
σε καθυστέρηση ή που έχουν
υποστεί απομείωση αξίας [text
block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων που είναι σε καθυστέρηση ή που έχουν υποστεί απομεί
ωση αξίας. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

table
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpairedLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpairedTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsApplie
dAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsApplie
dExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesAbstract

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
σε καθυστέρηση ή που έχουν
υποστεί απομείωση αξίας [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
σε καθυστέρηση ή που έχουν
υποστεί απομείωση αξίας [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι σε καθυστέρηση
ή που έχουν υποστεί απομείωση αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στα οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση της επικάλυ
ψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης [ab
stract]

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης [text
block]

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης για
συγγενείς επιχειρήσεις [abstract]
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesExplana
tory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης για
συγγενείς επιχειρήσεις [text
block]

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στα οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση της επικάλυ
ψης για συγγενείς επιχειρήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης για
συγγενείς επιχειρήσεις [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης για
συγγενείς επιχειρήσεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται η
προσέγγιση της επικάλυψης για συγγενείς επιχειρήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στα οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση της επικάλυ
ψης για κοινοπραξίες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης για
κοινοπραξίες [abstract]

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης για
κοινοπραξίες [text block]
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTo
WhichOverlayApproachIsAp
pliedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsse
tsTransferredDuringPeriodWhi
chDoNotQualifyForDerecogni
tionAbstract

table

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης για
κοινοπραξίες [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης για
κοινοπραξίες [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται η
προσέγγιση της επικάλυψης για κοινοπραξίες.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προ
σέγγιση της επικάλυψης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται η
προσέγγιση της επικάλυψης.

Γνωστοποίηση μεταβιβασθέντων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που δεν έχουν
παύσει να αναγνωρίζονται στο
σύνολό τους [abstract]

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfFinancialAsse
tsTransferredDuringPeriodWhi
chDoNotQualifyForDerecogni
tionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsse
tsTransferredDuringPeriodWhi
chDoNotQualifyForDerecogni
tionLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsse
tsTransferredDuringPeriodWhi
chDoNotQualifyForDerecogni
tionTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsAtFairValueThroughProfitOr
LossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsByTypeOfInterestRateAbstract

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση μεταβιβασθέντων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που δεν έχουν
παύσει να αναγνωρίζονται στο
σύνολό τους [text block]

Η γνωστοποίηση μεταβιβασθέντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων τα οποία δεν έχουν παύσει να αναγνωρί
ζονται στο σύνολό τους. [Παραπομπή: Μεταβιβασθέντα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν παύσει
να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους [member]]

Γνωστοποίηση μεταβιβασθέντων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που δεν έχουν
παύσει να αναγνωρίζονται στο
σύνολό τους [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση μεταβιβασθέντων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που δεν έχουν
παύσει να αναγνωρίζονται στο
σύνολό τους [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με μεταβι
βασθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους.

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με χρηματο
οικονομικά μέσα [abstract]

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών μέσων στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων [text
block]

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών μέσων κατά είδος επιτο
κίου [abstract]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων επιμετρούμενων κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατη
γορία [member]]
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών μέσων κατά είδος επιτο
κίου [text block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων κατά είδος επι
τοκίου. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών μέσων κατά είδος επιτο
κίου [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsByTypeOfInterestRateExplana
tory

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 39

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsByTypeOfInterestRateLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsByTypeOfInterestRateTable

table

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών μέσων κατά είδος επιτο
κίου [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με χρημα
τοοικονομικά μέσα κατά είδος επιτοκίου.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsDesignatedAtFairValueThrou
ghProfitOrLossExplanatory

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών μέσων που προσδιορίζο
νται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων [text block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων που προσδιορί κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
ζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παρα
πομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών μέσων [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για χρηματοοικονομικά μέσα.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsHeldForTradingExplanatory

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών μέσων διακρατούμενων
για διαπραγμάτευση [text block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων ταξινομημένων κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
ως διακρατούμενων για διαπραγμάτευση. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 39
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 Πεδίο
εφαρμογής

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με χρηματο
οικονομικά μέσα [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με χρηματο
οικονομικά μέσα [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για χρηματοοικονομικά μέσα.

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrumen
tsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAbstract

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nAbstract

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων που επηρε
άζονται από τις τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηρι
στικά προεξόφλησης με αρνη
τική αντιστάθμιση [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensation
LineItems

table

text block

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 31, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 7, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 35IA

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων που επηρε
άζονται από τις τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηρι
στικά προεξόφλησης με αρνη
τική αντιστάθμιση [text block]

Η γνωστοποίηση του προσδιορισμού των χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34
υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ
9 για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθ
μιση.

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων που επηρε
άζονται από τις τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηρι
στικά προεξόφλησης με αρνη
τική αντιστάθμιση [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.
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ifrs-full

Παραπομπές

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων που επηρε
άζονται από τις τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηρι
στικά προεξόφλησης με αρνη
τική αντιστάθμιση [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τον
προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ως απο
τέλεσμα των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηρι
στικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθμιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 9 [text block]

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά
την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 9 [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

table

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 9 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων [text block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 7

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 9 [abstract]

text block
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων διακρατού
μενων για διαπραγμάτευση [text
block]

Η γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ταξινο
μημένων ως διακρατούμενων για διαπραγμάτευση. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sHeldForTradingExplanatory

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sTable

table

Γνωστοποίηση χρηματοοικονο
μικών υποχρεώσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialRiskMana
gementExplanatory

text block

Γνωστοποίηση διαχείρισης χρη
ματοοικονομικού κινδύνου [text
block]

Η γνωστοποίηση των πρακτικών και των πολιτικών της οικο
νομικής οντότητας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικού κιν
δύνου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdoptio
nExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πρώτης εφαρμο
γής [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για την πρώτη εφαρμογή των διε
θνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς από την οικο
νομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 Παρου
σίαση και γνωστοποίηση

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundin
gOfStructuredEntityAndTheir
WeightedaverageLifeExplanatory

text block

Γνωστοποίηση μορφών χρημα
τοδότησης μιας δομημένης
οικονομικής οντότητας και της
σταθμισμένης μέσης διάρκειας
ζωής τους [text block]

Η γνωστοποίηση των μορφών χρηματοδότησης (π.χ. εμπορικά
χρεόγραφα ή μεσοπρόθεσμα ομόλογα) των δομημένων οικο
νομικών οντοτήτων και η σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής
τους.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfGeneralAndAdmini
strativeExpenseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση γενικών και διοι
κητικών εξόδων [text block]

Η γνωστοποίηση των γενικών εξόδων και των εξόδων διοικη
τικής λειτουργίας. [Παραπομπή: Έξοδα διοικητικής λειτουρ
γίας

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAcco
untingExplanatory

text block

Γνωστοποίηση γενικής λογιστι
κής αντιστάθμισης [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση της γενικής λογιστικής αντιστάθμι
σης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 Λογι
στική αντιστάθμισης

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInformatio
nAboutFinancialStatementsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση γενικών πληρο
φοριών σχετικά με τις οικονομι
κές καταστάσεις [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση γενικών πληροφοριών σχετικά με τις
οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 51

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalArea
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalArea
sExplanatory

Γνωστοποίηση γεωγραφικών
περιοχών [text block]

Η γνωστοποίηση των γεωγραφικών περιοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAreas
LineItems

Γνωστοποίηση γεωγραφικών
περιοχών [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalArea
sTable

Γνωστοποίηση γεωγραφικών
περιοχών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με γεωγρα
φικές περιοχές.

Γνωστοποίηση γεωγραφικών
περιοχών [abstract]

text block

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfGoingConcernEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση συνεχιζόμενης
δραστηριότητας [text block]

Η γνωστοποίηση της ικανότητας της οικονομικής οντότητας
να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση υπεραξίας [text
block]

Η γνωστοποίηση της υπεραξίας. [Παραπομπή: Υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAlloca
tedToCashgeneratingUnitExpla
natory

text

Επεξήγηση του μη επιμερισμού
της υπεραξίας σε μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών

Η επεξήγηση των λόγων για τους οποίους ένα τμήμα της
αποκτηθείσας σε συνένωση επιχειρήσεων υπεραξίας δεν έχει
επιμεριστεί σε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (ομάδα
μονάδων). [Παραπομπή: Υπεραξία· Μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [member]· Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 133

ifrs-full

DisclosureOfGovernmentGran
tsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση κρατικών επιχο
ρηγήσεων [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για κρατικές επιχορηγήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 20 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gAbstract

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gExplanatory

Γνωστοποίηση λογιστικής αντι
στάθμισης [text block]

Η γνωστοποίηση της λογιστικής αντιστάθμισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gLineItems

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με αντισταθ
μίσεις [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με αντισταθ
μίσεις [abstract]

text block
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfHedgeAccounting
Table

table

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με αντισταθ
μίσεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για αντισταθμίσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAggrega
tedInterestsInSimilarEntitiesEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση του τρόπου με
τον οποίο η οικονομική οντό
τητα συνάθροισε τις συμμετοχές
της σε παρόμοιες οικονομικές
οντότητες [text block]

Η γνωστοποίηση του τρόπου με τον οποίο η οικονομική οντό
τητα συνάθροισε τις συμμετοχές της σε παρόμοιες οικονομικές
οντότητες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B3

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflationary
ReportingExplanatory

text block

Γνωστοποίηση αναφορών για
υπερπληθωριστικές οικονομίες
[text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για την παρουσίαση οικονομικών
στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 29 Γνωστο
ποιήσεις

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossEx
planatory

Γνωστοποίηση ζημίας απομεί
ωσης και αναστροφής ζημίας
απομείωσης [text block]

Η γνωστοποίηση της ζημίας απομείωσης και της αναστροφής
της ζημίας απομείωσης. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης·
Αναστροφή ζημίας απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossLi
neItems

Γνωστοποίηση ζημίας απομεί
ωσης και αναστροφής ζημίας
απομείωσης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ζημίας απομεί
ωσης και αναστροφής ζημίας
απομείωσης [abstract]

text block

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 388

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

table

Ετικέτα

Γνωστοποίηση ζημίας απομεί
ωσης και αναστροφής ζημίας
απομείωσης [table]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με ζημία
απομείωσης και αναστροφή της ζημίας απομείωσης.

Παραπομπές

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossTa
ble

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedAbstract

Γνωστοποίηση ζημίας απομεί
ωσης που αναγνωρίστηκε ή
αναστράφηκε για μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedLineItems

Γνωστοποίηση ζημίας απομεί
ωσης που αναγνωρίστηκε ή
αναστράφηκε για μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedTable

table

Γνωστοποίηση ζημίας απομεί
ωσης που αναγνωρίστηκε ή
αναστράφηκε για μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με ζημία
απομείωσης που αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε για μια
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ ii

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentOfAsse
tsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση απομείωσης
περιουσιακών στοιχείων [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση της απομείωσης περιουσιακών στοι
χείων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση φόρου εισοδήμα
τος [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για φόρους εισοδήματος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 Γνωστο
ποίηση
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfIndirectMeasureme
ntOfFairValueOfGoodsOrServi
cesReceivedOtherEquityInstru
mentsGrantedDuringPeriodEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση έμμεσης επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας αγα
θών ή υπηρεσιών που ελήφθη
σαν, άλλοι συμμετοχικοί τίτλοι
που παραχωρήθηκαν κατά τη
διάρκεια της περιόδου

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την έμμεση, με
αναφορά στην εύλογη αξία των παραχωρηθέντων συμμετοχι
κών τίτλων, επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αγαθών ή των
υπηρεσιών που ελήφθησαν ως αντάλλαγμα για τους άλλους
συμμετοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας (ήτοι,
εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 β

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasureme
ntOfFairValueOfGoodsOrServi
cesReceivedSharebasedPayme
ntArrangementsModifiedDuring
PeriodExplanatory

text block

Γνωστοποίηση έμμεσης επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας αγα
θών ή υπηρεσιών που ελήφθη
σαν, συμφωνίες παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών που τροποποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου
[text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την έμμεση, με
αναφορά στην εύλογη αξία των παραχωρηθέντων συμμετοχι
κών τίτλων, επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αγαθών ή των
υπηρεσιών που ελήφθησαν ως αντάλλαγμα για τους συμμετο
χικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας σε συμφωνίες παρο
χών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών που τροποποι
ήθηκαν.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 γ

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasureme
ntOfFairValueOfGoodsOrServi
cesReceivedShareOptionsGra
ntedDuringPeriodExplanatory

text block

Γνωστοποίηση έμμεσης επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας αγα
θών ή υπηρεσιών που ελήφθη
σαν, μετοχικά δικαιώματα προ
αίρεσης που παραχωρήθηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την έμμεση, με
αναφορά στην εύλογη αξία των παραχωρηθέντων συμμετοχι
κών τίτλων, επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αγαθών ή των
υπηρεσιών που ελήφθησαν ως αντάλλαγμα για τα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 a

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegula
tionAbstract

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με δραστηριότητες των
οποίων οι τιμές υπόκεινται σε
ρύθμιση [abstract]
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DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegula
tionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegula
tionLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegula
tionTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceExplanatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με δραστηριότητες των
οποίων οι τιμές υπόκεινται σε
ρύθμιση [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες των
οποίων οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση. Η ρύθμιση τιμών είναι
ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των τιμών που χρεώνονται σε
καταναλωτές αγαθών ή υπηρεσιών και το εν λόγω πλαίσιο
υπόκειται σε εποπτεία ή/και έγκριση από ρυθμιστή τιμών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 Επεξή
γηση δραστηριοτήτων των οποίων
οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με δραστηριότητες των
οποίων οι τιμές υπόκεινται σε
ρύθμιση [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με δραστηριότητες των
οποίων οι τιμές υπόκεινται σε
ρύθμιση [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με δραστη
ριότητες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 Επεξή
γηση δραστηριοτήτων των οποίων
οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με αγροτική παραγω
γή. Αγροτική παραγωγή είναι το προϊόν που έχει συλλεχθεί
από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντό
τητας. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 46 β ii

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με αγροτική παραγωγή
[abstract]

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με αγροτική παραγωγή
[text block]
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DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRelatio
nToRegulatoryDeferralAccount
BalancesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRelatio
nToRegulatoryDeferralAccount
BalancesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRelatio
nToRegulatoryDeferralAccount
BalancesLineItems

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με αγροτική παραγωγή
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με αγροτική παραγωγή
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με αγρο
τική παραγωγή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 46 β ii

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ποσά που αναγνωρί
ζονται σε σχέση με τα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων [text
block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με ποσά που αναγνω
ρίζονται σε σχέση με τα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 Επεξή
γηση των αναγνωρισμένων ποσών

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ποσά που αναγνωρί
ζονται σε σχέση με τα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ποσά που αναγνωρί
ζονται σε σχέση με τα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων [ab
stract]

text block
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DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRelatio
nToRegulatoryDeferralAccount
BalancesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedStateme
ntOfComprehensiveIncomeAs
ResultOfHedgeAccountingAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedStateme
ntOfComprehensiveIncomeAs
ResultOfHedgeAccountingExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedStateme
ntOfComprehensiveIncomeAs
ResultOfHedgeAccountingLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedStateme
ntOfComprehensiveIncomeAs
ResultOfHedgeAccountingTable

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ποσά που αναγνωρί
ζονται σε σχέση με τα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με ποσά
που αναγνωρίζονται σε σχέση με τα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 Επεξή
γηση των αναγνωρισμένων ποσών

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ποσά που επηρέασαν
την κατάσταση συνολικών εσό
δων λόγω λογιστικής αντιστάθ
μισης [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με ποσά που επηρέα
σαν την κατάσταση συνολικών εσόδων λόγω λογιστικής αντι
στάθμισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ποσά που επηρέασαν
την κατάσταση συνολικών εσό
δων λόγω λογιστικής αντιστάθ
μισης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ποσά που επηρέασαν
την κατάσταση συνολικών εσό
δων λόγω λογιστικής αντιστάθ
μισης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με ποσά
που επηρέασαν την κατάσταση συνολικών εσόδων λόγω λογι
στικής αντιστάθμισης.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ποσά που επηρέασαν
την κατάσταση συνολικών εσό
δων λόγω λογιστικής αντιστάθ
μισης [abstract]

text block

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C
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DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntitie
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntitie
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntitie
sTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedA
sMeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες
[abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες
[text block]

Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με ενοποιημένες δομημέ
νες οικονομικές οντότητες. [Παραπομπή: Ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες [member]]

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με δομημέ
νες οικονομικές οντότητες.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με πιστωτικά ανοίγματα
που έχουν προσδιοριστεί ότι
επιμετρούνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων [ab
stract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 Φύση
των κινδύνων που συνδέονται με
τις συμμετοχές της οικονομικής
οντότητας σε ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 Φύση
των κινδύνων που συνδέονται με
τις συμμετοχές της οικονομικής
οντότητας σε ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες
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DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedA
sMeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedA
sMeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedA
sMeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με πιστωτικά ανοίγματα
που έχουν προσδιοριστεί ότι
επιμετρούνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων [text
block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιστωτικά ανοίγ
ματα που έχουν προσδιοριστεί ότι επιμετρούνται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με πιστωτικά ανοίγματα
που έχουν προσδιοριστεί ότι
επιμετρούνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με πιστωτικά ανοίγματα
που έχουν προσδιοριστεί ότι
επιμετρούνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με πιστω
τικά ανοίγματα που έχουν προσδιοριστεί ότι επιμετρούνται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιστωτικό κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 131 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με πιστωτικό κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17 [abstract]

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με πιστωτικό κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17 [text block]
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με πιστωτικό κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17 [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με πιστωτικό κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με πιστω
τικό κίνδυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 131 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17Li
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17Ta
ble

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
DefinedBenefitPlansAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tEmployeesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με εργαζομένους [text
block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με εργαζομένους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutE
ntitysHedgingRelationshipsDi
rectlyAffectedByUncertaintyAri
singFromInterestRateBenchmar
kReformExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τις σχέσεις αντι
στάθμισης της οικονομικής
οντότητας που επηρεάζονται
άμεσα από την αβεβαιότητα που
απορρέει από τη μεταρρύθμιση
των επιτοκίων αναφοράς [text
block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις αντι
στάθμισης της οικονομικής οντότητας που επηρεάζονται
άμεσα από την αβεβαιότητα που απορρέει από τη μεταρρύθ
μιση των επιτοκίων αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7.24H

table

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με προγράμματα καθο
ρισμένων παροχών [abstract]
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DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOrLos
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOr
LossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOrLos
sTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutI
nterestsInStructuredEntityExpla
natory

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την αναμενόμενη
αναγνώριση του συμβατικού
περιθωρίου υπηρεσίας στα απο
τελέσματα [abstract]

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την αναμενόμενη
αναγνώριση του συμβατικού
περιθωρίου υπηρεσίας στα απο
τελέσματα [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την αναμενόμενη γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 109 αναγνώριση του συμβατικού περιθωρίου υπηρεσίας στα απο Έναρξη ισχύος 1-1-2021
τελέσματα. [Παραπομπή: Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας
[member]]

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την αναμενόμενη
αναγνώριση του συμβατικού
περιθωρίου υπηρεσίας στα απο
τελέσματα [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την αναμενόμενη
αναγνώριση του συμβατικού
περιθωρίου υπηρεσίας στα απο
τελέσματα [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανα
μενόμενη αναγνώριση του συμβατικού περιθωρίου υπηρεσίας
στα αποτελέσματα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 109 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με συμμετοχές σε
δομημένη οικονομική οντότητα
[text block]

Η γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχε
τικά με τις συμμετοχές της οικονομικής οντότητας σε δομη
μένες οικονομικές οντότητες που περιλαμβάνουν, όχι όμως
περιοριστικά, τη φύση, τον σκοπό, το μέγεθος και τις δραστη
ριότητες της δομημένης οικονομικής οντότητας και τον τρόπο
χρηματοδότησης της δομημένης οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 26
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfInformationAbout
KeyManagementPersonnelExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με βασικά διοικητικά
στελέχη [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με βασικά διοικητικά
στελέχη. [Παραπομπή: Βασικά διοικητικά στελέχη της οντότη
τας ή της μητρικής [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
LiquidityArrangementsGuarante
esOrOtherCommitmentsWithTh
irdPartiesThatMayAffectFairVa
lueOrRiskOfInterestsInStructure
dEntitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ρυθμίσεις ρευστότη
τας, εγγυήσεις ή άλλες δεσμεύ
σεις με τρίτους που ενδέχεται να
επηρεάσουν την εύλογη αξία ή
τον κίνδυνο των συμμετοχών σε
δομημένες οικονομικές οντότη
τες [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με ρυθμίσεις ρευστό
τητας, εγγυήσεις ή άλλες δεσμεύσεις με τρίτους που ενδέχεται
να επηρεάσουν την εύλογη αξία ή τον κίνδυνο των συμμετο
χών της οικονομικής οντότητας σε δομημένες οικονομικές
οντότητες. [Παραπομπή: Εγγυήσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 ε

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tMaturityProfileOfDefinedBene
fitObligationExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με το προφίλ ληκτότη
τας της δέσμευσης καθορισμέ
νων παροχών [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το προφίλ ληκτό
τητας μιας δέσμευσης καθορισμένων παροχών. Αυτό θα περι
λαμβάνει τη μέση σταθμισμένη διάρκεια της δέσμευσης καθο
ρισμένων παροχών καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
αναφορικά με τη χρονική κατανομή της καταβολής των παρο
χών, όπως ανάλυση ληκτότητας των πληρωμών των παροχών.
[Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην
παρούσα αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 147 γ

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tMethodsInputsAndAssumption
sUsedForAllocatingTransaction
PriceExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τις μεθόδους, τα
δεδομένα και τις υποθέσεις που
χρησιμοποιήθηκαν για τον επι
μερισμό της τιμής συναλλαγής
[text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους, τα
δεδομένα και τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον
επιμερισμό της τιμής συναλλαγής σε συμβάσεις με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 126 γ
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Παραπομπές

DisclosureOfInformationAbou
tMethodsInputsAndAssumption
sUsedForAssessingWhetherEsti
mateOfVariableConsiderationI
sConstrainedExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τις μεθόδους, τα
δεδομένα και τις υποθέσεις που
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιο
λόγηση του κατά πόσο μια
εκτίμηση του μεταβλητού
ανταλλάγματος υπόκειται σε
περιορισμούς [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους, τα
δεδομένα και τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την
αξιολόγηση του κατά πόσο μια εκτίμηση του μεταβλητού
ανταλλάγματος υπόκειται σε περιορισμούς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 126 β

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tMethodsInputsAndAssumption
sUsedForDeterminingTransac
tionPriceExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τις μεθόδους, τα
δεδομένα και τις υποθέσεις που
χρησιμοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό της τιμής συναλ
λαγής [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους, τα
δεδομένα και τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό της τιμής συναλλαγής σε συμβάσεις με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 126 a

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tMethodsInputsAndAssumption
sUsedForMeasuringObligation
sForReturnsRefundsAndOtherSi
milarObligationsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τις μεθόδους, τα
δεδομένα και τις υποθέσεις που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση των υποχρεώσεων
έναντι επιστροφών, επιστροφών
χρημάτων ή άλλων συναφών
υποχρεώσεων [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους, τα
δεδομένα και τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την
επιμέτρηση των υποχρεώσεων έναντι επιστροφών, επιστροφών
χρημάτων ή άλλων συναφών υποχρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 126 δ

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForAssociate
sAbstract

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για συγγενείς επι
χειρήσεις [abstract]
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DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForAssociate
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForAssociates
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForAssociate
sTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForJointVentu
resAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForJointVentu
resExplanatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για συγγενείς επι
χειρήσεις [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για συγγενείς επιχειρήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για συγγενείς επι
χειρήσεις [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για συγγενείς επι
χειρήσεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την προ
σέγγιση της επικάλυψης για συγγενείς επιχειρήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για κοινοπραξίες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για κοινοπραξίες
[abstract]

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για κοινοπραξίες
[text block]
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DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForJointVentu
resLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForJointVentu
resTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesLineItems

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για κοινοπραξίες
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσέγγιση της
επικάλυψης για κοινοπραξίες
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την προ
σέγγιση της επικάλυψης για κοινοπραξίες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσωρινή εξαί
ρεση των συγγενών επιχειρή
σεων από το ΔΠΧΑ 9 [text
block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την προσωρινή
εξαίρεση των συγγενών επιχειρήσεων από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσωρινή εξαί
ρεση των συγγενών επιχειρή
σεων από το ΔΠΧΑ 9 [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσωρινή εξαί
ρεση των συγγενών επιχειρή
σεων από το ΔΠΧΑ 9 [abstract]

text block
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DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesTable

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσωρινή εξαί
ρεση των συγγενών επιχειρή
σεων από το ΔΠΧΑ 9 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την προ
σωρινή εξαίρεση των συγγενών επιχειρήσεων από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσωρινή εξαί
ρεση των κοινοπραξιών από το
ΔΠΧΑ 9 [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την προσωρινή
εξαίρεση των κοινοπραξιών από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσωρινή εξαί
ρεση των κοινοπραξιών από το
ΔΠΧΑ 9 [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσωρινή εξαί
ρεση των κοινοπραξιών από το
ΔΠΧΑ 9 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την προ
σωρινή εξαίρεση των κοινοπραξιών από το ΔΠΧΑ 9.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με την προσωρινή εξαί
ρεση των κοινοπραξιών από το
ΔΠΧΑ 9 [abstract]

text block

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAf
fectFutureCashFlowsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAf
fectFutureCashFlowsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAf
fectFutureCashFlowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAf
fectFutureCashFlowsTable

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των μέσων αντι
στάθμισης και τον τρόπο με τον
οποίο επηρεάζουν τις μελλοντι
κές ταμειακές ροές [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των μέσων αντι
στάθμισης και τον τρόπο με τον
οποίο επηρεάζουν τις μελλοντι
κές ταμειακές ροές [text block]

Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των μέσων αντιστάθμισης και τον τρόπο με
τον οποίο επηρεάζουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές. [Παρα
πομπή: Μέσα αντιστάθμισης [member]]

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των μέσων αντι
στάθμισης και τον τρόπο με τον
οποίο επηρεάζουν τις μελλοντι
κές ταμειακές ροές [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των μέσων αντι
στάθμισης και τον τρόπο με τον
οποίο επηρεάζουν τις μελλοντι
κές ταμειακές ροές [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των μέσων αντιστάθμισης και
τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις μελλοντικές ταμειακές
ροές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 A

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 A
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DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEnti
tyAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEnti
tyExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEnti
tyLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEnti
tyTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesAb
stract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μη ενοποιημένες
δομημένες οικονομικές οντότη
τες που ελέγχονται από την
οικονομική οντότητα επενδύ
σεων [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μη ενοποιημένες
δομημένες οικονομικές οντότη
τες που ελέγχονται από την
οικονομική οντότητα επενδύ
σεων [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με μη ενοποιημένες
δομημένες οικονομικές οντότητες που ελέγχονται από μια
οικονομική οντότητα επενδύσεων. [Παραπομπή: Γνωστοποί
ηση εταιρειών επενδύσεων [text block]· Μη ενοποιημένες
δομημένες οικονομικές οντότητες [member]]

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μη ενοποιημένες
δομημένες οικονομικές οντότη
τες που ελέγχονται από την
οικονομική οντότητα επενδύ
σεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μη ενοποιημένες
δομημένες οικονομικές οντότη
τες που ελέγχονται από την
οικονομική οντότητα επενδύ
σεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με μη ενο
ποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες που ελέγχονται
από την οικονομική οντότητα επενδύσεων.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μη ενοποιημένες
θυγατρικές [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19F

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19F
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DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEa
chMaterialImpairmentLossReco
gnisedOrReversedForIndividua
lAssetOrCashgeneratingUnitAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEa
chMaterialImpairmentLossReco
gnisedOrReversedForIndividua
lAssetOrCashgeneratingUnitEx
planatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μη ενοποιημένες
θυγατρικές [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με μη ενοποιημένες
θυγατρικές. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μη ενοποιημένες
θυγατρικές [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μη ενοποιημένες
θυγατρικές [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με μη ενο
ποιημένες θυγατρικές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19Β

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με μεμονωμένο περι
ουσιακό στοιχείο (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) ή
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, για τα οποία αναγνωρί
στηκε ή αναστράφηκε ζημία απομείωσης. [Παραπομπή: Υπε
ραξία· Ζημία απομείωσης· Αναστροφή ζημίας απομείωσης·
Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19Β

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ζημία απομείωσης
που αναγνωρίστηκε ή αναστρά
φηκε για μεμονωμένο περιου
σιακό στοιχείο ή μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών [ab
stract]

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ζημία απομείωσης
που αναγνωρίστηκε ή αναστρά
φηκε για μεμονωμένο περιου
σιακό στοιχείο ή μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών [text
block]
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Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfInformationForEa
chMaterialImpairmentLossReco
gnisedOrReversedForIndividua
lAssetOrCashgeneratingUnitLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEa
chMaterialImpairmentLossReco
gnisedOrReversedForIndividua
lAssetOrCashgeneratingUnitTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOfGo
odwillOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesAbstract

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ζημία απομείωσης
που αναγνωρίστηκε ή αναστρά
φηκε για μεμονωμένο περιου
σιακό στοιχείο ή μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με ζημία απομείωσης
που αναγνωρίστηκε ή αναστρά
φηκε για μεμονωμένο περιου
σιακό στοιχείο ή μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με μεμονω
μένο περιουσιακό στοιχείο (συμπεριλαμβανομένης της υπερα
ξίας) ή μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, για τα οποία
αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε ζημία απομείωσης.

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [abstract]

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με μονάδες δημιουρ
γίας ταμειακών ροών. [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [member]]

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOfGo
odwillOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOfGo
odwillOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOfGo
odwillOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesTable

table

Γνωστοποίηση πληροφοριών
σχετικά με μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi
cientToPermitReconciliationO
fClassesDeterminedForFairVa
lueMeasurementToLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionAs
setsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση επαρκών πληρο
φοριών που επιτρέπουν τη συμ
φωνία των κατηγοριών που
προσδιορίζονται για την επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας σε
συγκεκριμένα κονδύλια στην
κατάσταση οικονομικής θέσης,
περιουσιακά στοιχεία [text
block]

Η γνωστοποίηση επαρκών πληροφοριών που επιτρέπουν τη
συμφωνία των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που προσ
διορίζονται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας σε συγκε
κριμένα κονδύλια στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi
cientToPermitReconciliationO
fClassesDeterminedForFairVa
lueMeasurementToLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionE
ntitysOwnEquityInstrumentsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση επαρκών πληρο
φοριών που επιτρέπουν τη συμ
φωνία των κατηγοριών που
προσδιορίζονται για την επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας σε
συγκεκριμένα κονδύλια στην
κατάσταση οικονομικής θέσης,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας [text
block]

Η γνωστοποίηση επαρκών πληροφοριών που επιτρέπουν τη
συμφωνία των κατηγοριών ιδίων συμμετοχικών τίτλων της
οικονομικής οντότητας που προσδιορίζονται για την επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας σε συγκεκριμένα κονδύλια στην
κατάσταση οικονομικής θέσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 94
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Παραπομπές

DisclosureOfInformationSuffi
cientToPermitReconciliationO
fClassesDeterminedForFairVa
lueMeasurementToLineItemsIn
StatementOfFinancialPosition
LiabilitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση επαρκών πληρο
φοριών που επιτρέπουν τη συμ
φωνία των κατηγοριών που
προσδιορίζονται για την επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας σε
συγκεκριμένα κονδύλια στην
κατάσταση οικονομικής θέσης,
υποχρεώσεις [text block]

Η γνωστοποίηση επαρκών πληροφοριών που επιτρέπουν τη
συμφωνία των κατηγοριών υποχρεώσεων που προσδιορίζονται
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας σε συγκεκριμένα κον
δύλια στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationThatE
nablesUsersOfFinancialState
mentsToEvaluateChangesInLia
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση πληροφοριών που
επιτρέπουν στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τις μεταβολές στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
[text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβο
λές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δρα
στηριότητες, όπου περιλαμβάνονται τόσο οι μεταβολές που
απορρέουν από ταμειακές ροές όσο και οι μη ταμειακές μετα
βολές. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις που απορρέουν από χρημα
τοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 44 A

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretation
sAbstract

Γνωστοποίηση αρχικής εφαρμο
γής προτύπου ή διερμηνείας
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretationsLi
neItems

Γνωστοποίηση αρχικής εφαρμο
γής προτύπου ή διερμηνείας
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretation
sTable

Γνωστοποίηση αρχικής εφαρμο
γής προτύπου ή διερμηνείας [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την
αρχική εφαρμογή προτύπων ή διερμηνειών.

table

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17Table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση εισροών στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των συμβο
λαίων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [text
block]

Η γνωστοποίηση εισροών στις μεθόδους που χρησιμοποι
ούνται για την επιμέτρηση των συμβολαίων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση εισροών στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των συμβο
λαίων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση εισροών στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των συμβο
λαίων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις εισ
ροές στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση
των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17.

Γνωστοποίηση εισροών στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των συμβο
λαίων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [ab
stract]

text block

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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Ετικέτα
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Παραπομπές

DisclosureOfInstrumentsWithPo
tentialFutureDilutiveEffectNotIn
cludedInCalculationOfDilutedE
arningsPerShareExplanatory

text

Περιγραφή μέσων με δυνητική
μελλοντική μειωτική επίδραση
που δεν περιλαμβάνονται στον
υπολογισμό των απομειωμένων
κερδών ανά μετοχή

Η περιγραφή των μέσων (συμπεριλαμβανομένων των υπό
αίρεση εκδοτέων μετοχών) που θα μπορούσαν να μειώσουν
τα βασικά κέρδη ανά μετοχή μελλοντικά, αλλά που δεν συμπε
ριλήφθηκαν στον υπολογισμό των απομειωμένων κερδών ανά
μετοχή διότι ήταν αντιμειωτικά για την παρουσιαζόμενη
περίοδο (τις παρουσιαζόμενες περιόδους).

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 γ

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceContrac
tsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση ασφαλιστηρίων
συμβολαίων [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για ασφαλιστήρια συμβόλαια.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 Γνω
στοποίηση - Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4
Γνωστοποίηση - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfInsurancePremium
RevenueExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εσόδων από
ασφάλιστρα [text block]

Η γνωστοποίηση των εσόδων από ασφάλιστρα. [Παραπομπή:
Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση ασφαλιστικού
κινδύνου [text block]

Η γνωστοποίηση κινδύνου, εκτός από χρηματοοικονομικό κίν
δυνο, που μεταφέρεται από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβο
λαίου στον εκδότη του συμβολαίου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsse
tsAndGoodwillExplanatory

Η γνωστοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων και υπερα
ξίας. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με άυλα
περιουσιακά στοιχεία [abstract]

text block

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων και υπεραξίας
[text block]
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ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsEx
planatory

ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Η πλήρης γνωστοποίηση για άυλα περιουσιακά στοιχεία.

DisclosureOfIntangibleAssetsLi
neItems

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με άυλα
περιουσιακά στοιχεία [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsse
tsMaterialToEntityAbstract

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων που είναι
σημαντικά για την οικονομική
οντότητα [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsse
tsMaterialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsse
tsMaterialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsse
tsMaterialToEntityTable

text block

table

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων που είναι
σημαντικά για την οικονομική
οντότητα [text block]

Η γνωστοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που είναι
σημαντικά για την οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Άυλα
περιουσιακά στοιχεία που είναι σημαντικά για την οικονομική
οντότητα]

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων που είναι
σημαντικά για την οικονομική
οντότητα [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων που είναι
σημαντικά για την οικονομική
οντότητα [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με άυλα
περιουσιακά στοιχεία που είναι σημαντικά για την οικονομική
οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 Γνωστο
ποίηση

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 β

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 β
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Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων [text block]

text block

Παραπομπές

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με άυλα
περιουσιακά στοιχεία [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για άυλα περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων με αόριστη
ωφέλιμη ζωή [text block]

Η γνωστοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη
ωφέλιμη ζωή. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία με
αόριστη ωφέλιμη ζωή]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 a

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων με αόριστη
ωφέλιμη ζωή [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWi
thIndefiniteUsefulLifeAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWi
thIndefiniteUsefulLifeExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWi
thIndefiniteUsefulLifeLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWi
thIndefiniteUsefulLifeTable

table

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων με αόριστη
ωφέλιμη ζωή [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με άυλα
περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέλιμη ζωή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 a

ifrs-full

DisclosureOfInterestExpenseEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση εξόδων για
τόκους [text block]

Η γνωστοποίηση των εξόδων για τόκους. [Παραπομπή: Έξοδα
για τόκους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
penseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εσόδων από
(εξόδων για) τόκους [text block]

Η γνωστοποίηση των εσόδων από τόκους και των εξόδων για
τόκους. [Παραπομπή: Έσοδα από (έξοδα για) τόκους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

table

Γνωστοποίηση άυλων περιου
σιακών στοιχείων με αόριστη
ωφέλιμη ζωή [abstract]

text block
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση εσόδων από
τόκους [text block]

Η γνωστοποίηση των εσόδων από τόκους. [Παραπομπή:
Έσοδα από τόκους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFundsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση συμμετοχής σε
κεφάλαια [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση της συμμετοχής της οικονομικής
οντότητας σε ταμεία για τον παροπλισμό, την αποκατάσταση
και την περιβαλλοντική εξυγίανση.

γνωστοποίηση:
Συναίνεση

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInAssocia
tesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμμετοχών σε
συγγενείς επιχειρήσεις [text
block]

Η γνωστοποίηση των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις.
[Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 2 β ii

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJointAr
rangementsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμμετοχών σε
σχήματα υπό κοινό έλεγχο [text
block]

Η γνωστοποίηση των συμμετοχών σε σχήματα υπό κοινό έλεγ
χο. Σχήμα υπό κοινό έλεγχο είναι ένα σχήμα στο οποίο δύο ή
περισσότερα μέρη έχουν κοινό έλεγχο.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 2 β ii

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOtherE
ntitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμμετοχών σε
άλλες οικονομικές οντότητες
[text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση των συμμετοχών σε άλλες οικονομι
κές οντότητες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 1

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSubsidia
riesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμμετοχών σε
θυγατρικές [text block]

Η γνωστοποίηση των συμμετοχών σε θυγατρικές. [Παραπομ
πή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 2 β i

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInUnconso
lidatedStructuredEntitiesExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση συμμετοχών σε
μη ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες [text
block]

Η γνωστοποίηση των συμμετοχών σε δομημένες οικονομικές
οντότητες που δεν ελέγχονται από την οικονομική οντότητα
(μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες). [Παρα
πομπή: Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 2 β iii

ΕΔΔΠΧΑ

5

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 413

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ενδιάμεσης οικο
νομικής αναφοράς [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση ενδιάμεσων οικονομικών αναφορών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 Περιεχό
μενο μιας ενδιάμεσης οικονομικής
αναφοράς

Γνωστοποίηση εσωτερικών
πιστωτικών διαβαθμίσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση των εσωτερικών πιστωτικών διαβαθμίσεων.
[Παραπομπή: Εσωτερικές πιστοληπτικές διαβαθμίσεις [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG25 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

Γνωστοποίηση εσωτερικών
πιστωτικών διαβαθμίσεων [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancialRe
portingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresTable

table

Γνωστοποίηση εσωτερικών
πιστωτικών διαβαθμίσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις εσω
τερικές πιστωτικές διαβαθμίσεις.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG25 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfInventoriesExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση αποθεμάτων [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για αποθέματα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 2 Γνωστο
ποίηση

Γνωστοποίηση εσωτερικών
πιστωτικών διαβαθμίσεων [ab
stract]

text block
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfInvestmentContrac
tsLiabilitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
επενδυτικών συμβάσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση υποχρεώσεων επενδυτικών συμβάσεων. [Πα
ραπομπή: Υποχρεώσεις επενδυτικών συμβάσεων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentEntitie
sExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εταιρειών επεν
δύσεων [text block]

Η γνωστοποίηση των εταιρειών επενδύσεων. Εταιρεία επενδύ
σεων είναι μια οικονομική οντότητα η οποία: α) λαμβάνει
κεφάλαια από έναν ή περισσότερους επενδυτές με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων στον/στους εν
λόγω επενδυτή/-ές· β) δεσμεύεται έναντι του/των επενδυτή/
ών της ότι ο επιχειρηματικός σκοπός της είναι η επένδυση
κεφαλαίων αποκλειστικά για αποδόσεις που θα προέρχονται
από υπεραξία κεφαλαίου, έσοδα από επενδύσεις ή και τα
δύο· και γ) επιμετρά και αξιολογεί την απόδοση ουσιαστικά
όλων των επενδύσεών της βάσει της εύλογης αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 Ιδιό
τητα εταιρείας επενδύσεων

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper
tyAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper
tyExplanatory

Γνωστοποίηση επενδύσεων σε
ακίνητα [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για επενδύσεις σε ακίνητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
LineItems

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με επενδύσεις
σε ακίνητα [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με επενδύσεις
σε ακίνητα [abstract]

text block
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfInvestmentProperty
Table

table

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με επενδύσεις
σε ακίνητα [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για επενδύσεις σε ακίνητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32 A

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsAccou
ntedForUsingEquityMethodEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση επενδύσεων που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης [text block]

Η γνωστοποίηση επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης. [Παραπομπή: Επενδύσεις που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsOther
ThanInvestmentsAccountedFo
rUsingEquityMethodExplanatory

text block

Γνωστοποίηση επενδύσεων
εκτός από επενδύσεις που λογι
στικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης [text block]

Η γνωστοποίηση επενδύσεων εκτός από επενδύσεις που λογι
στικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. [Παραπομ
πή: Επενδύσεις εκτός από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση εκδοθέντος
κεφαλαίου [text block]

Η γνωστοποίηση του εκδοθέντος κεφαλαίου. [Παραπομπή:
Εκδοθέν κεφάλαιο]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsEx
planatory

Γνωστοποίηση κοινών επιχειρή
σεων [text block]

Η γνωστοποίηση των κοινών επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Κοι
νές επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 γ

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsLi
neItems

Γνωστοποίηση κοινών επιχειρή
σεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση κοινών επιχειρή
σεων [abstract]

text block
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση κοινών επιχειρή
σεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με κοινές
επιχειρήσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 γ

Γνωστοποίηση κοινοπραξιών
[text block]

Η γνωστοποίηση των κοινοπραξιών. [Παραπομπή: Κοινοπρα
ξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 β

Γνωστοποίηση κοινοπραξιών
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTable

table

Γνωστοποίηση κοινοπραξιών
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με κοινο
πραξίες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 β

ifrs-full

DisclosureOfLeasePrepaymen
tsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση προπληρωμών
μισθωμάτων [text block]

Η γνωστοποίηση των προπληρωμών μισθωμάτων. [Παραπομ
πή: Προπληρωμές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfLeasesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση μισθώσεων [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για μισθώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 Παρου
σίαση, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16
Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση κοινοπραξιών
[abstract]

text block
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEnhan
cementAbstract

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEnhan
cementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEnhan
cementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEnhan
cementTable

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskExpla
natory

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία και εκδίδονται με αδιαχώ
ριστη πιστωτική ενίσχυση τρίτου
[abstract]

text block

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία και εκδίδονται με αδιαχώ
ριστη πιστωτική ενίσχυση τρίτου
[text block]

Η γνωστοποίηση υποχρεώσεων που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία και εκδίδονται με αδιαχώριστη πιστωτική ενί
σχυση τρίτου. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις που επιμετρούνται
στην εύλογη αξία και εκδίδονται με αδιαχώριστη πιστωτική
ενίσχυση τρίτου [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 98

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία και εκδίδονται με αδιαχώ
ριστη πιστωτική ενίσχυση τρίτου
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία και εκδίδονται με αδιαχώ
ριστη πιστωτική ενίσχυση τρίτου
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με υποχρε
ώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και εκδίδονται με
αδιαχώριστη πιστωτική ενίσχυση τρίτου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 98

text block

Γνωστοποίηση κινδύνου ρευστό
τητας [text block]

Η γνωστοποίηση του κινδύνου ρευστότητας. [Παραπομπή:
Κίνδυνος ρευστότητας [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfLiquidityRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση κινδύνου ρευστό
τητας ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο ρευ
στότητας ασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Κίνδυνος
ρευστότητας [member]· Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvance
sToBanksExplanatory

text block

Γνωστοποίηση δανείων και προ
καταβολών σε τράπεζες [text
block]

Η γνωστοποίηση δανείων και προκαταβολών σε τράπεζες.
[Παραπομπή: Δάνεια και προκαταβολές σε τράπεζες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvance
sToCustomersExplanatory

text block

Γνωστοποίηση δανείων και προ
καταβολών σε πελάτες [text
block]

Η γνωστοποίηση δανείων και προκαταβολών σε πελάτες. [Πα
ραπομπή: Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersAb
stract

Γνωστοποίηση σημαντικών
πελατών [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersLi
neItems

Γνωστοποίηση σημαντικών
πελατών [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersTa
ble

table

Γνωστοποίηση σημαντικών
πελατών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τους
σημαντικούς πελάτες της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 34

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση κινδύνου αγοράς
[text block]

Η γνωστοποίηση του κινδύνου αγοράς. [Παραπομπή: Κίνδυνος
αγοράς [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση κινδύνου αγοράς
ασφαλιστηρίων συμβολαίων
[text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Κίνδυνος αγοράς
[member]· Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

DisclosureOfMarketRiskOfInsu
ranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForDerivativeFinancialLiabili
tiesAbstract

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για παράγωγες χρηματο
οικονομικές υποχρεώσεις [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForDerivativeFinancialLiabili
tiesLineItems

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για παράγωγες χρηματο
οικονομικές υποχρεώσεις [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForDerivativeFinancialLiabili
tiesTable

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για παράγωγες χρηματο
οικονομικές υποχρεώσεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ληκτότητας για παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskAbstract

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διακρα
τούμενα για τη διαχείριση του
κινδύνου ρευστότητας [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 39 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForLiquidityRiskThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForLiquidityRiskThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διακρα
τούμενα για τη διαχείριση του
κινδύνου ρευστότητας [text
block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης ληκτότητας για χρηματοοικο γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B11E
νομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα για τη διαχείριση
του κινδύνου ρευστότητας. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία· Κίνδυνος ρευστότητας [member]]

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διακρα
τούμενα για τη διαχείριση του
κινδύνου ρευστότητας [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διακρα
τούμενα για τη διαχείριση του
κινδύνου ρευστότητας [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ληκτότητας για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία διακρατούμενα για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότη
τας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B11E

Η γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτότητας για κίνδυνο ρευστότη
τας που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για κίνδυνο ρευστότητας
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17 [abstract]

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για κίνδυνο ρευστότητας
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17 [text block]
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Τύπος στοιχείου
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για κίνδυνο ρευστότητας
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17 [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για κίνδυνο ρευστότητας
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ληκτότητας για κίνδυνο ρευστότητας που απορρέει από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
17.

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForLiquidityRiskThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForLiquidityRiskThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForNonderivativeFinancialLia
bilitiesAbstract

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για μη παράγωγες χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForNonderivativeFinancialLia
bilitiesLineItems

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για μη παράγωγες χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sForNonderivativeFinancialLia
bilitiesTable

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για μη παράγωγες χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ληκτότητας για μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υπο
χρεώσεις.

table

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 39 a

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 422

ifrs-full

Παραπομπές

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRecei
vableAbstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRecei
vableExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRecei
vableLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRecei
vableTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsExpla
natory

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για καταβολές εισπρα
κτέων μισθωμάτων [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για καταβολές εισπρα
κτέων μισθωμάτων [text block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης ληκτότητας των καταβολών
εισπρακτέων μισθωμάτων. Χρηματοδοτική μίσθωση είναι η
μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για καταβολές εισπρα
κτέων μισθωμάτων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για καταβολές εισπρα
κτέων μισθωμάτων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ληκτότητας για καταβολές εισπρακτέων μισθωμάτων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης ληκτότητας των καταβολών
μισθωμάτων βάσει λειτουργικής μίσθωσης. Λειτουργική
μίσθωση είναι η μίσθωση η οποία δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η
κυριότητα ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για καταβολές μισθωμά
των βάσει λειτουργικής μίσθω
σης [abstract]

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για καταβολές μισθωμά
των βάσει λειτουργικής μίσθω
σης [text block]
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ifrs-full
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για καταβολές μισθωμά
των βάσει λειτουργικής μίσθω
σης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsTable

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας για καταβολές μισθωμά
των βάσει λειτουργικής μίσθω
σης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ληκτότητας για καταβολές μισθωμάτων βάσει λειτουργι
κής μίσθωσης.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας των μη προεξοφλημένων
ταμειακών εκροών για την επα
ναγορά χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
ή άλλων ποσών πληρωτέων στον
εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβα
σθέντα περιουσιακά στοιχεία
[text block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτότητας των μη προεξοφλημέ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E ε
νων ταμειακών εκροών που θα απαιτούνταν ή μπορεί να απαι
τηθούν για την επαναγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται ή άλλων
ποσών πληρωτέων στον εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβασθέντα
περιουσιακά στοιχεία, όπου να παρουσιάζονται οι εναπομένου
σες συμβατικές ληκτότητες της συνεχιζόμενης συμμετοχής της
οντότητας. [Παραπομπή: Μη προεξοφλημένη ταμειακή εκροή
που απαιτείται για την επαναγορά χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται·
Άλλα ποσά πληρωτέα στον εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβα
σθέντα περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransfer
redAssetsAbstract
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Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας των μη προεξοφλημένων
ταμειακών εκροών για την επα
ναγορά χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
ή άλλων ποσών πληρωτέων στον
εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβα
σθέντα περιουσιακά στοιχεία
[abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransfer
redAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransfer
redAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksArisingFromFinancialIn
strumentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksArisingFromFinancialIn
strumentsExplanatory

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας των μη προεξοφλημένων
ταμειακών εκροών για την επα
ναγορά χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
ή άλλων ποσών πληρωτέων στον
εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβα
σθέντα περιουσιακά στοιχεία
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτό
τητας των μη προεξοφλημένων
ταμειακών εκροών για την επα
ναγορά χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
ή άλλων ποσών πληρωτέων στον
εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβα
σθέντα περιουσιακά στοιχεία
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση των μη προεξοφλημένων ταμειακών εκροών για την
επαναγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται ή άλλων ποσών πληρωτέων
στον εκδοχέα σε σχέση με τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά
στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E ε

Η γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση και την
έκταση των κινδύνων που απορρέουν από τα χρηματοοικονο
μικά μέσα στα οποία είναι εκτεθειμένη η οικονομική οντότη
τα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 31

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από χρηματοοικονο
μικά μέσα [abstract]

text block

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από χρηματοοικονο
μικά μέσα [text block]
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Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από χρηματοοικονο
μικά μέσα [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksArisingFromFinancialIn
strumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksArisingFromFinancialIn
strumentsTable

table

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από χρηματοοικονο
μικά μέσα [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη φύση
και την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από χρηματοοι
κονομικά μέσα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 34

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksArisingFromInsuranceCo
ntractsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από ασφαλιστήρια
συμβόλαια [text block]

Η γνωστοποίηση της φύσης και της έκτασης των κινδύνων
που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή:
Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 38 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksThatAriseFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksThatAriseFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS17Expla
natory

Η γνωστοποίηση της φύσης και της έκτασης των κινδύνων
που απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [abstract]

text block

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [text block]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksThatAriseFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS17LineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentO
fRisksThatAriseFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS17Table

table

Γνωστοποίηση της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη φύση
και την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfNatureOfPotentia
lIncomeTaxConsequencesThat
WouldResultFromPaymentOfDi
videndExplanatory

text

Περιγραφή της φύσης των πιθα
νών συνεπειών φόρου εισοδή
ματος οι οποίες θα μπορούσαν
να προκύψουν από την κατα
βολή μερίσματος.

Η περιγραφή της φύσης των πιθανών συνεπειών φόρου εισο
δήματος οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την κατα
βολή μερισμάτων στους μετόχους της οικονομικής οντότητας
σε δικαιοδοσίες όπως αυτές στις οποίες οι φόροι εισοδήματος
είναι πληρωτέοι με υψηλότερο ή χαμηλότερο συντελεστή, εάν
μέρος ή το σύνολο του καθαρού κέρδους ή των κερδών εις
νέον καταβάλλεται ως μέρισμα στους μετόχους της οικονομι
κής οντότητας, ή όταν οι φόροι εισοδήματος μπορούν να επι
στραφούν ή να καταβληθούν εάν μέρος ή το σύνολο του
καθαρού κέρδους ή των κερδών εις νέον καταβάλλεται ως
μέρισμα στους μετόχους της οικονομικής οντότητας. [Παρα
πομπή: Κέρδη εις νέον]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 82A

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValueAttri
butableToUnitholdersExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση της καθαρής
αξίας ενεργητικού που αναλογεί
σε μεριδιούχους [text block]

Η γνωστοποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί
σε μεριδιούχους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 427
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsArising
FromInsuranceContractsAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση καθαρής υποχρέ
ωσης (περιουσιακού στοιχείου)
καθορισμένων παροχών [ab
stract]

text block

table

Γνωστοποίηση καθαρής υποχρέ
ωσης (περιουσιακού στοιχείου)
καθορισμένων παροχών [text
block]

Η γνωστοποίηση καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχεί
ου) καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

Γνωστοποίηση καθαρής υποχρέ
ωσης (περιουσιακού στοιχείου)
καθορισμένων παροχών [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση καθαρής υποχρέ
ωσης (καθαρού περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παρο
χών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την
καθαρή υποχρέωση (καθαρό περιουσιακό στοιχείο) καθορισμέ
νων παροχών.

Γνωστοποίηση του καθαρού και
του ακαθάριστου ποσού και του
μεριδίου αντασφαλιστή για ποσά
που απορρέουν από ασφαλιστή
ρια συμβόλαια [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 α

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 α
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Τύπος στοιχείου
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsArising
FromInsuranceContractsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsArising
FromInsuranceContractsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsArising
FromInsuranceContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEven
tsAfterReportingPeriodAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEven
tsAfterReportingPeriodExplana
tory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση του καθαρού και
του ακαθάριστου ποσού και του
μεριδίου αντασφαλιστή για ποσά
που απορρέουν από ασφαλιστή
ρια συμβόλαια [text block]

Η γνωστοποίηση του καθαρού και του ακαθάριστου ποσού και
του μεριδίου αντασφαλιστή για ποσά που απορρέουν από
ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων
συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021

Γνωστοποίηση του καθαρού και
του ακαθάριστου ποσού και του
μεριδίου αντασφαλιστή για ποσά
που απορρέουν από ασφαλιστή
ρια συμβόλαια [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση του καθαρού και
του ακαθάριστου ποσού και του
μεριδίου αντασφαλιστή για ποσά
που απορρέουν από ασφαλιστή
ρια συμβόλαια [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα
καθαρά και τα ακαθάριστα ποσά και το μερίδιο του αντασφα
λιστή για ποσά που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021

Η γνωστοποίηση μη διορθωτικών γεγονότων μετά την περίοδο
αναφοράς [Παραπομπή: Μη διορθωτικά γεγονότα μετά την
περίοδο αναφοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 21

Γνωστοποίηση μη διορθωτικών
γεγονότων μετά την περίοδο
αναφοράς [abstract]

text block

Γνωστοποίηση μη διορθωτικών
γεγονότων μετά την περίοδο
αναφοράς [text block]
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ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEven
tsAfterReportingPeriodLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEven
tsAfterReportingPeriodTable

ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση μη διορθωτικών
γεγονότων μετά την περίοδο
αναφοράς [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με μη διορ
θωτικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 21

DisclosureOfNoncontrollingInte
restsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση μη ελεγχουσών
συμμετοχών [text block]

Η γνωστοποίηση των μη ελεγχουσών συμμετοχών. [Παραπομ
πή: Μη ελέγχουσες συμμετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAssetsH
eldForSaleAndDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση μη κυκλοφορού
ντων περιουσιακών στοιχείων
κατεχόμενων προς πώληση και
διακοπεισών δραστηριοτήτων
[text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων που κατέχονται προς πώληση και διακοπεισών δρα
στηριοτήτων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 Παρου
σίαση και γνωστοποίηση

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsse
tsOrDisposalGroupsClassifiedA
sHeldForSaleExplanatory

text block

Γνωστοποίηση μη κυκλοφορού
ντων περιουσιακών στοιχείων ή
ομάδων διάθεσης που κατατάσ
σονται ως κατεχόμενα/-ες προς
πώληση [text block]

Η γνωστοποίηση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοι
χείων ή ομάδων διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα/ες προς πώληση. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως
κατεχόμενα/-ες προς πώληση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfNotesAndOtherEx
planatoryInformationExplanatory

text block

Γνωστοποίηση σημειώσεων και
άλλων επεξηγηματικών πληρο
φοριών [text block]

Η γνωστοποίηση σημειώσεων και άλλων επεξηγηματικών πλη
ροφοριών ως μέρος μιας πλήρους σειράς οικονομικών κατα
στάσεων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 10 ε
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Γνωστοποίηση μη διορθωτικών
γεγονότων μετά την περίοδο
αναφοράς [line items]
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfNumberAndWeigh
tedAverageExercisePricesOfOth
erEquityInstrumentsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση αριθμού και
σταθμισμένων μέσων τιμών
άσκησης άλλων συμμετοχικών
τίτλων [text block]

Η γνωστοποίηση του αριθμού και των σταθμισμένων μέσων
τιμών άσκησης άλλων συμμετοχικών τίτλων (εκτός από μετο
χικά δικαιώματα προαίρεσης).

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeigh
tedAverageExercisePricesOfSha
reOptionsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση αριθμού και
σταθμισμένων μέσων τιμών
άσκησης μετοχικών δικαιωμά
των προαίρεσης [text block]

Η γνωστοποίηση του αριθμού και των σταθμισμένων μέσων
τιμών άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης. [Πα
ραπομπή: Σταθμισμένος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeigh
tedAverageRemainingContrac
tualLifeOfOutstandingShareO
ptionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeigh
tedAverageRemainingContrac
tualLifeOfOutstandingShareO
ptionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeigh
tedAverageRemainingContrac
tualLifeOfOutstandingShareO
ptionsLineItems

Γνωστοποίηση αριθμού και
σταθμισμένης μέσης εναπομέ
νουσας συμβατικής διάρκειας
ανεξόφλητων μετοχικών δικαιω
μάτων προαίρεσης [abstract]

text block

Γνωστοποίηση αριθμού και
σταθμισμένης μέσης εναπομέ
νουσας συμβατικής διάρκειας
ανεξόφλητων μετοχικών δικαιω
μάτων προαίρεσης [text block]

Η γνωστοποίηση του αριθμού και της σταθμισμένης μέσης γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ
εναπομένουσας συμβατικής διάρκειας των ανεξόφλητων μετο
χικών δικαιωμάτων προαίρεσης. [Παραπομπή: Σταθμισμένος
μέσος [member]]

Γνωστοποίηση αριθμού και
σταθμισμένης μέσης εναπομέ
νουσας συμβατικής διάρκειας
ανεξόφλητων μετοχικών δικαιω
μάτων προαίρεσης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.
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DisclosureOfNumberAndWeigh
tedAverageRemainingContrac
tualLifeOfOutstandingShareO
ptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCa
pitalAbstract

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCa
pitalExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCa
pitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCa
pitalTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAbstract

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση αριθμού και
σταθμισμένης μέσης εναπομέ
νουσας συμβατικής διάρκειας
ανεξόφλητων μετοχικών δικαιω
μάτων προαίρεσης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τον
αριθμό και τη σταθμισμένη μέση εναπομένουσα συμβατική
διάρκεια των ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαίρε
σης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ

Γνωστοποίηση των στόχων, των
πολιτικών και των διαδικασιών
για τη διαχείριση κεφαλαίου
[text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τους στό
χους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οικο
νομική οντότητα για τη διαχείριση κεφαλαίου.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 134

Γνωστοποίηση των στόχων, των
πολιτικών και των διαδικασιών
για τη διαχείριση κεφαλαίου
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση των στόχων, των
πολιτικών και των διαδικασιών
για τη διαχείριση κεφαλαίου
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τους
στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση
κεφαλαίου.

Γνωστοποίηση των στόχων, των
πολιτικών και των διαδικασιών
για τη διαχείριση κεφαλαίου
[abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136
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Παραπομπές

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων και χρηματοοικο
νομικών υποχρεώσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση του συμψηφισμού χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 Συμψη
φισμός χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων και χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [text block]

Η γνωστοποίηση του συμψηφισμού χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsLineItems

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsTable

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τον
συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesExplanatory

Η γνωστοποίηση του συμψηφισμού χρηματοοικονομικών υπο
χρεώσεων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C

table

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων [abstract]

text block

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων [text block]
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ifrs-full
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegmen
tsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegmen
tsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegmen
tsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegmen
tsTable

ifrs-full

DisclosureOfOtherAssetsExpla
natory

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τον
συμψηφισμό χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C

Γνωστοποίηση λειτουργικών
τομέων [text block]

Η γνωστοποίηση των λειτουργικών τομέων. [Παραπομπή: Λει
τουργικοί τομείς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

Γνωστοποίηση λειτουργικών
τομέων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση λειτουργικών
τομέων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τους
λειτουργικούς τομείς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

text block

Γνωστοποίηση άλλων περιου
σιακών στοιχείων [text block]

Η γνωστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομ
πή: άλλα περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

table

Γνωστοποίηση λειτουργικών
τομέων [abstract]

text block
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text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση άλλων κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοι
χείων [text block]

Η γνωστοποίηση άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοι
χείων. [Παραπομπή: Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοι
χεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

DisclosureOfOtherCurrentAsse
tsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentLiabili text block
tiesExplanatory

Γνωστοποίηση άλλων βραχυ
πρόθεσμων υποχρεώσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. [Πα
ραπομπή: Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilitiesEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση άλλων υποχρεώ
σεων [text block]

Η γνωστοποίηση άλλων υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Άλλες
υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentAs
setsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση άλλων μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων [text block]

Η γνωστοποίηση άλλων μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Άλλα μη κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrent
LiabilitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση άλλων μακρο
πρόθεσμων υποχρεώσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση άλλων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. [Πα
ραπομπή: Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingEx
penseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργι
κών εξόδων [text block]

Η γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εξόδων. [Παραπομπή:
Άλλα λειτουργικά έσοδα (έξοδα)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn
comeExpenseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργι
κών εσόδων (εξόδων) [text
block]

Η γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εσόδων ή εξόδων. [Πα
ραπομπή: Άλλα λειτουργικά έσοδα (έξοδα)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
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text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργι
κών εσόδων [text block]

Η γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εσόδων. [Παραπομπή:
Άλλα λειτουργικά έσοδα (έξοδα)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn
comeExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsCo
ntingentLiabilitiesAndContinge
ntAssetsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση άλλων προβλέ
ψεων, ενδεχόμενων υποχρεώ
σεων και ενδεχόμενων περιου
σιακών στοιχείων [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για άλλες προβλέψεις, ενδεχόμενες
υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση άλλων προβλέ
ψεων [text block]

Η γνωστοποίηση άλλων προβλέψεων. [Παραπομπή: Άλλες
προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsLi
neItems

Γνωστοποίηση άλλων προβλέ
ψεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsTa
ble

Γνωστοποίηση άλλων προβλέ
ψεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με άλλες
προβλέψεις.

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsAbstract

Γνωστοποίηση άλλων προβλέ
ψεων [abstract]

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
εκτέλεσης [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84
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table

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsTable

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAndO
therAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesLineItems

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
εκτέλεσης [text block]

Η γνωστοποίηση των υποχρεώσεων εκτέλεσης σε συμβάσεις
με πελάτες. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις εκτέλεσης [member]]

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
εκτέλεσης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
εκτέλεσης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις υπο
χρεώσεις εκτέλεσης σε συμβάσεις με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119

text block

Γνωστοποίηση προπληρωμών
και άλλων περιουσιακών στοι
χείων [text block]

Η γνωστοποίηση προπληρωμών και άλλων περιουσιακών στοι
χείων. [Παραπομπή: Άλλα περιουσιακά στοιχεία· Προπληρω
μές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση προϊόντων και
υπηρεσιών [text block]

Η γνωστοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της οικο
νομικής οντότητας. [Παραπομπή: Προϊόντα και υπηρεσίες
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 32

Γνωστοποίηση προϊόντων και
υπηρεσιών [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

text block

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119

Γνωστοποίηση προϊόντων και
υπηρεσιών [abstract]

text block
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ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesTable

table

Γνωστοποίηση προϊόντων και
υπηρεσιών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα προϊ
όντα και τις υπηρεσίες της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 32

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFromO
peratingActivitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση κέρδους (ζημίας)
από λειτουργικές δραστηριότη
τες [text block]

Η γνωστοποίηση του κέρδους (της ζημίας) από λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδους (ζημία) από λειτουργι
κές δραστηριότητες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

Γνωστοποίηση ενσώματων
παγίων [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση ενσώματων παγίων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 Γνωστο
ποίηση

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentLineItems

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με ενσώματα
πάγια [text block]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentTable

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με ενσώματα
πάγια [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για ενσώματα πάγια.

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixAb
stract

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με ενσώματα
πάγια [text block]

text block

Γνωστοποίηση πίνακα προβλέ
ψεων [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73
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Ετικέτα

DisclosureOfProvisionMatrixEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLesse
eAbstract

Γνωστοποίηση ποσοτικών πλη
ροφοριών σχετικά με μισθώσεις
για τον μισθωτή [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLessorAb
stract

Γνωστοποίηση ποσοτικών πλη
ροφοριών σχετικά με μισθώσεις
για τον εκμισθωτή [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsse
tsAbstract

Γνωστοποίηση ποσοτικών πλη
ροφοριών σχετικά με περιου
σιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης [abstract]

Παραπομπές

Γνωστοποίηση πίνακα προβλέ
ψεων [text block]

Η γνωστοποίηση του πίνακα προβλέψεων.

Γνωστοποίηση πίνακα προβλέ
ψεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση πίνακα προβλέ
ψεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τον
πίνακα προβλέψεων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ

text block

Γνωστοποίηση προβλέψεων [text
block]

Η γνωστοποίηση των προβλέψεων. [Παραπομπή: Προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

text block

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 439

ifrs-full

Ετικέτα τεκμηρίωσης

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsse
tsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAssetsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsse
tsTable

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareO
ptionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareO
ptionsExplanatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ποσοτικών πλη
ροφοριών σχετικά με περιου
σιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης [text block]

Η γνωστοποίηση ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με περιου
σιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης. [Παραπομπή: Περιου
σιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53

Γνωστοποίηση ποσοτικών πλη
ροφοριών σχετικά με περιου
σιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ποσοτικών πλη
ροφοριών σχετικά με περιου
σιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με περιου
σιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53

Η γνωστοποίηση του φάσματος των τιμών άσκησης των ανε
ξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ

Γνωστοποίηση φάσματος τιμών
άσκησης των ανεξόφλητων
μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης [abstract]

text block

Γνωστοποίηση φάσματος τιμών
άσκησης των ανεξόφλητων
μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης [text block]
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση φάσματος τιμών
άσκησης των ανεξόφλητων
μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareO
ptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareO
ptionsTable

table

Γνωστοποίηση φάσματος τιμών
άσκησης των ανεξόφλητων
μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με το
φάσμα των τιμών άσκησης των ανεξόφλητων μετοχικών
δικαιωμάτων προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ

ifrs-full

DisclosureOfRankingAndAmo
untsOfPotentialLossesInStructu
redEntitiesBorneByPartiesWho
seInterestsRankLowerThanEnti
tysInterestsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση της κατάταξης
και των ποσών των δυνητικών
ζημιών σε δομημένες οικονομι
κές οντότητες που βαρύνουν τα
μέρη των οποίων οι συμμετοχές
κατατάσσονται χαμηλότερα από
τις συμμετοχές της οικονομικής
οντότητας [text block]

Η γνωστοποίηση της κατάταξης και των ποσών των δυνητικών
ζημιών σε δομημένες οικονομικές οντότητες που βαρύνουν τα
μέρη των οποίων οι συμμετοχές κατατάσσονται χαμηλότερα
από τις συμμετοχές της οικονομικής οντότητας.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 δ

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsExplanatory

Η γνωστοποίηση της ανακατάταξης χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Β

Γνωστοποίηση ανακατάταξης
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [abstract]

text block

Γνωστοποίηση ανακατάταξης
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [text block]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση ανακατάταξης
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsTable

table

Γνωστοποίηση ανακατάταξης
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανα
κατάταξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialInstrumentsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση ανακατάταξης
χρηματοοικονομικών μέσων
[text block]

Η γνωστοποίηση της ανακατάταξης χρηματοοικονομικών κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
μέσων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationLineItems

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Β

text block

Γνωστοποίηση ανακατατάξεων ή
αλλαγών στην παρουσίαση [text
block]

Η γνωστοποίηση ανακατατάξεων ή αλλαγών στην παρουσίαση
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.

Γνωστοποίηση ανακατατάξεων ή
αλλαγών στην παρουσίαση [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 41
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Γνωστοποίηση ανακατατάξεων ή
αλλαγών στην παρουσίαση [ab
stract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationTable

table

Γνωστοποίηση ανακατατάξεων ή
αλλαγών στην παρουσίαση [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με ανακα
τατάξεις ή αλλαγές στην παρουσίαση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 41

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognisedAn
dAssetsAndLiabilitiesRecogni
sedTransitionFromAccounting
ForInvestmentAtCostOrInAccor
danceWithIFRS9ToAccounting
ForAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας
μεταξύ επένδυσης που διαγρά
φεται και αναγνωρισμένων περι
ουσιακών στοιχείων και υποχρε
ώσεων, μετάβαση από τη λογι
στικοποίηση της επένδυσης στο
κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ
9 στη λογιστικοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων [text block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της επένδυσης που
διαγράφεται και των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ
σεων που αναγνωρίζονται κατά τη μετάβαση από τη λογιστι
κοποίηση της επένδυσης στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ
9 στη λογιστικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και υπο
χρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 11 C12 β

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognisedAn
dAssetsAndLiabilitiesRecogni
sedTransitionFromEquityMeth
odToAccountingForAssetsAnd
LiabilitiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας
μεταξύ επένδυσης που διαγρά
φεται και αναγνωρισμένων περι
ουσιακών στοιχείων και υποχρε
ώσεων, μετάβαση από τη μέθοδο
της καθαρής θέσης στη λογιστι
κοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων [text
block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της επένδυσης που
διαγράφεται και των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ
σεων που αναγνωρίζονται κατά τη μετάβαση από τη μέθοδο
της καθαρής θέσης στη λογιστικοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 11 C10

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInBiologicalAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInBiologicalAssetsEx
planatory

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των μεταβολών στα βιολο
γικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία [abstract]

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία [text block]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInBiologicalAssetsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInBiologicalAssetsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInGoodwillAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInGoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInGoodwillTable

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα βιολογικά περι
ουσιακά στοιχεία [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη συμ
φωνία των μεταβολών στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών της υπεραξίας [text
block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των μεταβολών της υπερα
ξίας. [Παραπομπή: Υπεραξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών της υπεραξίας [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών της υπεραξίας [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη συμ
φωνία των μεταβολών της υπεραξίας.

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών της υπεραξίας [ab
stract]

text block

table

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInInsuranceContrac
tsByComponentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInInsuranceContrac
tsByComponentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInInsuranceContrac
tsByComponentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInInsuranceContrac
tsByComponentsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInInsuranceContrac
tsByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια κατά στοιχεία [text
block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των μεταβολών στα ασφαλι
στήρια συμβόλαια κατά στοιχεία, ήτοι κατά τις εκτιμήσεις της
παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών, της προ
σαρμογής κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο και του
συμβατικού περιθωρίου υπηρεσίας. [Παραπομπή: Ασφαλιστή
ρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια κατά στοιχεία [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια κατά στοιχεία [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη συμ
φωνία των μεταβολών στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά
στοιχεία.

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια κατά στοιχεία [ab
stract]

text block

table

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια κατά υπολειπόμενη
κάλυψη και επελθούσες αξιώσεις
[abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInInsuranceContrac
tsByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInInsuranceContrac
tsByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInInsuranceContrac
tsByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillExplanatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια κατά υπολειπόμενη
κάλυψη και επελθούσες αξιώσεις
[text block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των μεταβολών στα ασφαλι
στήρια συμβόλαια κατά υπολειπόμενη κάλυψη και επελθούσες
αξιώσεις. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια κατά υπολειπόμενη
κάλυψη και επελθούσες αξιώσεις
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια κατά υπολειπόμενη
κάλυψη και επελθούσες αξιώσεις
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη συμ
φωνία των μεταβολών στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά
υπολειπόμενη κάλυψη και επελθούσες αξιώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των μεταβολών των άυλων
περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών των άυλων περιου
σιακών στοιχείων και της υπε
ραξίας [abstract]

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών των άυλων περιου
σιακών στοιχείων και της υπε
ραξίας [text block]

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 446

ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInLossAllowanceAn
dExplanationOfChangesInGros
sCarryingAmountForFinancialIn
strumentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInLossAllowanceAn
dExplanationOfChangesInGros
sCarryingAmountForFinancialIn
strumentsExplanatory

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών των άυλων περιου
σιακών στοιχείων και της υπε
ραξίας [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών των άυλων περιου
σιακών στοιχείων και της υπε
ραξίας [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη συμ
φωνία των μεταβολών των άυλων περιουσιακών στοιχείων και
της υπεραξίας.

Παραπομπές

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στην πρόβλεψη
ζημίας και επεξήγηση των
μεταβολών της ακαθάριστης
λογιστικής αξίας των χρηματο
πιστωτικών μέσων [abstract]

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στην πρόβλεψη
ζημίας και επεξήγηση των
μεταβολών της ακαθάριστης
λογιστικής αξίας των χρηματο
πιστωτικών μέσων [text block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των μεταβολών στην πρό γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
βλεψη ζημίας και επεξήγηση των μεταβολών της ακαθάριστης γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I
λογιστικής αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρόβλεψη
ζημίας είναι η πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμε
τρώνται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 του ΔΠΧΑ 9, απαι
τήσεις από μισθώματα και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, το
σωρευμένο ποσό απομείωσης για χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επιμετρώνται σύμφωνα με την παράγραφο
4.1.2Α του ΔΠΧΑ 9 και η πρόβλεψη για τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες από δανειακές δεσμεύσεις και συμβόλαια
χρηματοοικονομικής εγγύησης. [Παραπομπή: Ακαθάριστη
λογιστική αξία [member]]
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DisclosureOfReconciliationO
fChangesInLossAllowanceAn
dExplanationOfChangesInGros
sCarryingAmountForFinancialIn
strumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fChangesInLossAllowanceAn
dExplanationOfChangesInGros
sCarryingAmountForFinancialIn
strumentsTable

ifrs-full

ifrs-full

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στην πρόβλεψη
ζημίας και επεξήγηση των
μεταβολών της ακαθάριστης
λογιστικής αξίας των χρηματο
πιστωτικών μέσων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση συμφωνίας των
μεταβολών στην πρόβλεψη
ζημίας και επεξήγηση των
μεταβολών της ακαθάριστης
λογιστικής αξίας των χρηματο
πιστωτικών μέσων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη συμ
φωνία των μεταβολών στην πρόβλεψη ζημίας και επεξήγηση
των μεταβολών της ακαθάριστης λογιστικής αξίας των χρημα
τοπιστωτικών μέσων.

DisclosureOfReconciliationOfFi
nancialAssetsSubjectToOffsettin
gEnforceableMasterNettingAr
rangementsOrSimilarAgreemen
tsToIndividualLineItemsInState
mentOfFinancialPositionExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που υπόκεινται σε
συμψηφισμό, εκτελεστές συμ
φωνίες-πλαίσια συμψηφισμού ή
παρόμοιες συμφωνίες με επιμέ
ρους συγκεκριμένα κονδύλια
στην κατάσταση οικονομικής
θέσης [text block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των καθαρών ποσών που γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B46
παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που συμψηφίζονται ή
που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού
ή παρόμοια συμφωνία, με τα ποσά των επιμέρους συγκεκρι
μένων κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικο
νομικής θέσης. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

DisclosureOfReconciliationOfFi
nancialLiabilitiesSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας χρη
ματοοικονομικών υποχρεώσεων
που υπόκεινται σε συμψηφισμό,
εκτελεστές συμφωνίες-πλαίσια
συμψηφισμού ή παρόμοιες συμ
φωνίες με επιμέρους συγκεκρι
μένα κονδύλια στην κατάσταση
οικονομικής θέσης [text block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των καθαρών ποσών που
παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις που συμψηφίζονται ή που υπό
κεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρό
μοια συμφωνία, με τα ποσά των επιμέρους συγκεκριμένων
κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής
θέσης. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B46
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DisclosureOfReconciliationO
fLiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fLiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fLiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fLiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInformatio
nOfAssociateAccountedForUsin
gEquityMethodToCarryingAmo
untOfInterestInAssociateExpla
natory

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση συμφωνίας υπο
χρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
[abstract]

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας υπο
χρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
[text block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των υποχρεώσεων που απορ
ρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριό
τητες]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44Δ

Γνωστοποίηση συμφωνίας υπο
χρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση συμφωνίας υπο
χρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη συμ
φωνία των υποχρεώσεων που απορρέουν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44Δ

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας περι
ληπτικών οικονομικών πληρο
φοριών συγγενούς επιχείρησης
που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης με τη
λογιστική αξία της συμμετοχής
σε συγγενή επιχείρηση [text
block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των περιληπτικών οικονομι
κών πληροφοριών συγγενούς επιχείρησης που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης με τη λογιστική
αξία της συμμετοχής της οικονομικής οντότητας στη συγγενή
επιχείρηση. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]· Συγγενείς
επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B14 β
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInformatio
nOfJointVentureAccountedForU
singEquityMethodToCarryingA
mountOfInterestInJointVenture
Explanatory

text block

Γνωστοποίηση συμφωνίας περι
ληπτικών οικονομικών πληρο
φοριών κοινοπραξίας που λογι
στικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης με τη λογιστική
αξία της συμμετοχής σε κοινο
πραξία [text block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας των περιληπτικών οικονομι
κών πληροφοριών κοινοπραξίας που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης με τη λογιστική αξία της συμμε
τοχής της οικονομικής οντότητας στην κοινοπραξία. [Παρα
πομπή: Λογιστική αξία [member]· Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B14 β

ifrs-full

DisclosureOfRedemptionProhibi
tionTransferBetweenFinancial
LiabilitiesAndEquityExplanatory

text block

Γνωστοποίηση απαγόρευσης
εξόφλησης, μεταφορά ανάμεσα
σε χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις και ίδια κεφάλαια [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για τη μεταβολή σε απαγόρευση εξό
φλησης που οδηγεί σε μια μεταφορά ανάμεσα σε χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 2 Γνω
στοποίηση

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

Γνωστοποίηση προσδιορισμένων
εκ νέου χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων [text block]

Η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που
προσδιορίστηκαν εκ νέου κατά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesLineI
tems

Γνωστοποίηση προσδιορισμένων
εκ νέου χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση προσδιορισμένων
εκ νέου χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων [abstract]

text block
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DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Table

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση προσδιορισμένων
εκ νέου χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με προσ
διορισμένα εκ νέου χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις.

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29

Γνωστοποίηση προσδιορισμού
εκ νέου των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [ab
stract]

text block

table

Γνωστοποίηση προσδιορισμού
εκ νέου των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [text
block]

Η γνωστοποίηση του προσδιορισμού εκ νέου των χρηματοοι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 κονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία Έναρξη ισχύος 1-1-2021
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

Γνωστοποίηση προσδιορισμού
εκ νέου των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση προσδιορισμού
εκ νέου των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τον
προσδιορισμό εκ νέου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η πλήρης γνωστοποίηση για μεταβατικούς λογαριασμούς ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 Παρου
σίαση, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14
Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση δικαιωμάτων επι
στροφής [text block]

Η γνωστοποίηση των δικαιωμάτων επιστροφής. [Παραπομπή:
Δικαιώματα επιστροφής, στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 β

Γνωστοποίηση δικαιωμάτων επι
στροφής [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDeferra
lAccountsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursementRi
ghtsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReimbursementRi
ghtsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursementRi
ghtsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReimbursementRi
ghtsTable

table

Γνωστοποίηση δικαιωμάτων επι
στροφής [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με δικαιώ
ματα επιστροφής.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 β

ifrs-full

DisclosureOfReinsuranceExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση αντασφάλισης
[text block]

Η γνωστοποίηση της αντασφάλισης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPartyExpla
natory

text block

Γνωστοποίηση συνδεδεμένου
μέρους [text block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για συνδεδεμένα μέρη.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 Γνωστο
ποιήσεις

text block

Γνωστοποίηση μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων [text block]

Γνωστοποίηση δικαιωμάτων επι
στροφής [abstract]

text block
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Παραπομπές

DisclosureOfRepurchaseAndRe
verseRepurchaseAgreementsEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση συμφωνιών
πώλησης και επαναγοράς και
αγοράς και επαναπώλησης [text
block]

Η γνωστοποίηση των συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς
και αγοράς και επαναπώλησης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDeve
lopmentExpenseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εξόδων έρευνας
και ανάπτυξης [text block]

Η γνωστοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. [Παρα
πομπή: Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfReservesAndOthe
rEquityInterestExplanatory

text block

Γνωστοποίηση αποθεματικών
που περιλαμβάνονται στα ίδια
κεφάλαια [text block]

Η γνωστοποίηση των αποθεματικών που περιλαμβάνονται στα
ίδια κεφάλαια. [Παραπομπή: Άλλα αποθεματικά [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 β

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityAbstract

Γνωστοποίηση αποθεματικών
που περιλαμβάνονται στα ίδια
κεφάλαια [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityLineItems

Γνωστοποίηση αποθεματικών
που περιλαμβάνονται στα ίδια
κεφάλαια [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityTable

Γνωστοποίηση αποθεματικών
που περιλαμβάνονται στα ίδια
κεφάλαια [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα απο
θεματικά που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.

table

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisclosureOfRestrictedCashAnd
CashEquivalentsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθε
σίμων και ισοδυνάμων τους με
περιορισμό χρήσης [text block]

Η γνωστοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
τους με περιορισμό χρήσης. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμά τους με περιορισμό χρήσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση εσόδων [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για έσοδα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfRevenueFromCo
ntractsWithCustomersExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση εσόδων από
συμβάσεις με πελάτες [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για έσοδα από συμβάσεις με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 Παρου
σίαση, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15
Γνωστοποίηση

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccou
ntingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccou
ntingExplanatory

Γνωστοποίηση της στρατηγικής
διαχείρισης κινδύνου που σχετί
ζεται με τη λογιστική αντιστάθ
μισης [text block]

Η γνωστοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που
σχετίζεται με τη λογιστική αντιστάθμισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 A

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccou
ntingLineItems

Γνωστοποίηση της στρατηγικής
διαχείρισης κινδύνου που σχετί
ζεται με τη λογιστική αντιστάθ
μισης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση της στρατηγικής
διαχείρισης κινδύνου που σχετί
ζεται με τη λογιστική αντιστάθ
μισης [abstract]

text block
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccou
ntingTable

table

Γνωστοποίηση της στρατηγικής
διαχείρισης κινδύνου που σχετί
ζεται με τη λογιστική αντιστάθ
μισης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη στρα
τηγική διαχείρισης κινδύνου όσον αφορά τη λογιστική αντι
στάθμισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 A

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajorCu
stomersExplanatory

text block

Γνωστοποίηση σημαντικών
πελατών [text block]

Η γνωστοποίηση των σημαντικών πελατών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 34

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sForActuarialAssumptionsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sForActuarialAssumptionsExpla
natory

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας για αναλογιστικές
παραδοχές [text block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης ευαισθησίας για σημαντικές ανα
λογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό της παρούσας
αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή:
Αναλογιστικές παραδοχές [member]· Υποχρέωση καθορισμέ
νων παροχών, στην παρούσα αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sForActuarialAssumptionsLineI
tems

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας για αναλογιστικές
παραδοχές [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sForActuarialAssumptionsTable

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας για αναλογιστικές
παραδοχές [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ευαισθησίας για αναλογιστικές παραδοχές.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας για αναλογιστικές
παραδοχές [abstract]

table

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145
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text block

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsAsse
tsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsAsse
tsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsAsse
tsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsAsse
tsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, περιου
σιακά στοιχεία [text block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης ευαισθησίας της επιμέτρησης
εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων στις μεταβολές σε
μη παρατηρήσιμες εισροές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, περιου
σιακά στοιχεία [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, περιου
σιακά στοιχεία [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ευαισθησίας της επιμέτρησης εύλογης αξίας των περιου
σιακών στοιχείων στις μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες εισρο
ές.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, περιου
σιακά στοιχεία [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsEnti
tysOwnEquityInstrumentsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsEnti
tysOwnEquityInstrumentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsEnti
tysOwnEquityInstrumentsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsLiabi
litiesExplanatory

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας [text block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης ευαισθησίας της επιμέτρησης
εύλογης αξίας των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομι
κής οντότητας στις μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες εισροές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ευαισθησίας της επιμέτρησης εύλογης αξίας των ίδιων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας στις μεταβο
λές σε μη παρατηρήσιμες εισροές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης ευαισθησίας της επιμέτρησης
εύλογης αξίας των υποχρεώσεων στις μεταβολές σε μη παρα
τηρήσιμες εισροές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, υποχρε
ώσεις [abstract]

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, υποχρε
ώσεις [text block]
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, υποχρε
ώσεις [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsLiabi
litiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToCh
angesInUnobservableInputsLiabi
litiesTable

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας της επιμέτρησης εύλο
γης αξίας στις μεταβολές σε μη
παρατηρήσιμες εισροές, υποχρε
ώσεις [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ευαισθησίας της επιμέτρησης εύλογης αξίας των υποχρε
ώσεων στις μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες εισροές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOtherThanSpecifiedInParagra
ph128aOfIFRS17Explanatory

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας πλην της προβλεπόμε
νης στην παράγραφο 128 στοι
χείο α) του ΔΠΧΑ 17 [text
block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης ευαισθησίας πλην της προβλεπό
μενης στην παράγραφο 128 στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 129 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sToChangesInRiskExposuresTh
atAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sToChangesInRiskExposuresTh
atAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Explanatory

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης ευαισθησίας στις μεταβολές
της έκθεσης σε κινδύνους που απορρέουν από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας στις μεταβολές της
έκθεσης σε κινδύνους που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [abstract]

text block

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας στις μεταβολές της
έκθεσης σε κινδύνους που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [text block]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας στις μεταβολές της
έκθεσης σε κινδύνους που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sToChangesInRiskExposuresTh
atAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sToChangesInRiskExposuresTh
atAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17Table

table

Γνωστοποίηση ανάλυσης ευαι
σθησίας στις μεταβολές της
έκθεσης σε κινδύνους που
απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την ανά
λυση ευαισθησίας στις μεταβολές της έκθεσης σε κινδύνους
που απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityToInsu
ranceRiskExplanatory

text block

Γνωστοποίηση ευαισθησίας στον
ασφαλιστικό κίνδυνο [text block]

Η γνωστοποίηση της ευαισθησίας της οικονομικής οντότητας
στον ασφαλιστικό κίνδυνο.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 γ i Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

Η πλήρης γνωστοποίηση για συμφωνίες παραχώρησης δικαιώ
ματος παροχής υπηρεσιών.

γνωστοποίηση: SIC 29 Ομόφωνη
αποδοχή

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συμφωνίες
παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών [abstract]

text block

Γνωστοποίηση συμφωνιών
παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών [text block]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συμφωνίες
παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Παραπομπές

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsTable

table

Γνωστοποίηση λεπτομερών πλη
ροφοριών σχετικά με συμφωνίες
παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με λεπτο
μέρειες για συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής
υπηρεσιών.

γνωστοποίηση: SIC 29 6

ifrs-full

DisclosureOfSharebasedPayme
ntArrangementsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση συμφωνιών
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για συμφωνίες παροχών που εξαρτώ
νται από την αξία των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 44

ifrs-full

DisclosureOfShareCapitalReser
vesAndOtherEquityInterestEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση μετοχικού κεφα
λαίου, αποθεματικών και άλλων
συμμετοχικών δικαιωμάτων [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση για μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά
και άλλα συμμετοχικά δικαιώματα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79

ifrs-full

DisclosureOfSignificantAdju
stmentsToValuationObtainedEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση σημαντικών προ
σαρμογών σε εκτίμηση [text
block]

Η γνωστοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της εκτίμησης μιας
επένδυσης σε ακίνητα και της προσαρμοσμένης εκτίμησης που
περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβα
νόμενου του συνολικού ποσού κάθε αναγνωρισμένης δέσμευ
σης μίσθωσης που έχει προστεθεί εκ νέου καθώς και κάθε
σημαντικής προσαρμογής. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνη
τα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 77
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Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

DisclosureOfSignificantIntere
stRateBenchmarksToWhichEnti
tysHedgingRelationshipsAreEx
posedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInve
stmentsInAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInve
stmentsInAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInve
stmentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInve
stmentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInve
stmentsInSubsidiariesAbstract

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση σημαντικών επι
τοκίων αναφοράς στα οποία
είναι εκτεθειμένες οι σχέσεις
αντιστάθμισης της οικονομικής
οντότητας [text block]

Η γνωστοποίηση σημαντικών επιτοκίων αναφοράς στα οποία
είναι εκτεθειμένες οι σχέσεις αντιστάθμισης της οικονομικής
οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7.24H α

Γνωστοποίηση συγγενών επιχει
ρήσεων [text block]

Η γνωστοποίηση των συγγενών επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 δ

Γνωστοποίηση συγγενών επιχει
ρήσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συγγενών επιχει
ρήσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με συγγε
νείς επιχειρήσεις.

Γνωστοποίηση συγγενών επιχει
ρήσεων [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση θυγατρικών [ab
stract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 δ
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση θυγατρικών [text
block]

Η γνωστοποίηση των θυγατρικών. [Παραπομπή: Θυγατρικές
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 α

Γνωστοποίηση θυγατρικών [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

DisclosureOfSignificantInve
stmentsInSubsidiariesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInve
stmentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInve
stmentsInSubsidiariesTable

table

Γνωστοποίηση θυγατρικών [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με θυγατρι
κές.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 α

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
RelationToInterestsInOtherEnti
tiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση σημαντικών κρί
σεων και παραδοχών που έγιναν
σε σχέση με συμμετοχές σε
άλλες οικονομικές οντότητες
[text block]

Η γνωστοποίηση των σημαντικών κρίσεων και παραδοχών που
έγιναν σε σχέση με συμμετοχές σε άλλες οικονομικές οντότη
τες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 7

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudgemen
tsMadeInApplyingIFRS17Expla
natory

text block

Γνωστοποίηση σημαντικών κρί
σεων και μεταβολών στις κρίσεις
που έγιναν κατά την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 17 [text block]

Η γνωστοποίηση των σημαντικών κρίσεων και μεταβολών στις
κρίσεις που έγιναν κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Συγκε
κριμένα, μια οντότητα γνωστοποιεί τα δεδομένα, τις παραδο
χές και τις τεχνικές εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfEquityAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των
περιουσιακών στοιχείων [ab
stract]

text block

table

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των
περιουσιακών στοιχείων [text
block]

Η γνωστοποίηση σημαντικών εισροών για τις οποίες δεν υπάρ
χουν διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς και οι οποίες αναπτύσ
σονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες
σχετικά με τις υποθέσεις που θα χρησιμοποιούσαν οι συμμε
τέχοντες στην αγορά κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των περιουσιακών στοιχείων.

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των
περιουσιακών στοιχείων [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των
περιουσιακών στοιχείων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με σημα
ντικές μη παρατηρήσιμες εισροές που χρησιμοποιήθηκαν για
την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχεί
ων.

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας
συμμετοχικών τίτλων [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ
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DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfLiabilitiesAbstract

text block

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας
συμμετοχικών τίτλων [text
block]

Η γνωστοποίηση σημαντικών εισροών για τις οποίες δεν υπάρ
χουν διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς και οι οποίες αναπτύσ
σονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες
σχετικά με τις υποθέσεις που θα χρησιμοποιούσαν οι συμμε
τέχοντες στην αγορά κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας.
[Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντό
τητας [member]]

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας
συμμετοχικών τίτλων [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας
συμμετοχικών τίτλων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με σημα
ντικές μη παρατηρήσιμες εισροές που χρησιμοποιήθηκαν για
την επιμέτρηση της εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων.

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας
υποχρεώσεων [abstract]

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ
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DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfLiabilitiesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMe
asurementOfLiabilitiesTable

ifrs-full

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας
υποχρεώσεων [text block]

Η γνωστοποίηση σημαντικών εισροών για τις οποίες δεν υπάρ
χουν διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς και οι οποίες αναπτύσ
σονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες
σχετικά με τις υποθέσεις που θα χρησιμοποιούσαν οι συμμε
τέχοντες στην αγορά κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
των υποχρεώσεων.

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας
υποχρεώσεων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση σημαντικών μη
παρατηρήσιμων εισροών που
χρησιμοποιήθηκαν για την επι
μέτρηση της εύλογης αξίας
υποχρεώσεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με σημα
ντικές μη παρατηρήσιμες εισροές που χρησιμοποιήθηκαν για
την επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

DisclosureOfSubordinatedLiabi
litiesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων
μειωμένης εξασφάλισης [text
block]

Η γνωστοποίηση των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης.
[Παραπομπή: Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSignifi
cantAccountingPoliciesExplana
tory

text block

Γνωστοποίηση σημαντικών
λογιστικών πολιτικών [text
block]

Η πλήρης γνωστοποίηση των σημαντικών λογιστικών πολιτι
κών που εφαρμόζει η οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 117

ifrs-full

DisclosureOfTaxReceivable
sAndPayablesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση φορολογικών
απαιτήσεων και πληρωτέων
φόρων [text block]

Η γνωστοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων και των πλη
ρωτέων φόρων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
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DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsTable

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση προσωρινών δια
φορών, αχρησιμοποίητων φορο
λογικών ζημιών και αχρησιμο
ποίητων πιστώσεων φόρου [ab
stract]

text block

table

Γνωστοποίηση προσωρινών δια
φορών, αχρησιμοποίητων φορο
λογικών ζημιών και αχρησιμο
ποίητων πιστώσεων φόρου [text
block]

Η γνωστοποίηση των ειδών προσωρινών διαφορών, αχρησιμο
ποίητων φορολογικών ζημιών και αχρησιμοποίητων πιστώ
σεων φόρου. [Παραπομπή: Αχρησιμοποίητες πιστώσεις
φόρου [member]· Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές [mem
ber]· Προσωρινές διαφορές [member]]

Γνωστοποίηση προσωρινών δια
φορών, αχρησιμοποίητων φορο
λογικών ζημιών και αχρησιμο
ποίητων πιστώσεων φόρου [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση προσωρινών δια
φορών, αχρησιμοποίητων φορο
λογικών ζημιών και αχρησιμο
ποίητων πιστώσεων φόρου [ta
ble]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με προσω
ρινές διαφορές, αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και
αχρησιμοποίητες πιστώσεις φόρου.

Γνωστοποίηση όρων και προϋ
ποθέσεων συμφωνίας παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ
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DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementTable

ifrs-full

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση όρων και προϋ
ποθέσεων συμφωνίας παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών [text block]

Η γνωστοποίηση των γενικών όρων και προϋποθέσεων συμ
φωνιών παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.
[Παραπομπή: Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45

Γνωστοποίηση όρων και προϋ
ποθέσεων συμφωνίας παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Γνωστοποίηση όρων και προϋ
ποθέσεων συμφωνίας παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τους
όρους και τις προϋποθέσεις συμφωνιών παροχών που εξαρτώ
νται από την αξία των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45

DisclosureOfTradeAndOther
PayablesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εμπορικών και
λοιπών πληρωτέων λογαριασμών
[text block]

Η γνωστοποίηση των εμπορικών και λοιπών πληρωτέων λογα
ριασμών. [Παραπομπή: Εμπορικοί και λοιποί πληρωτέοι λογα
ριασμοί]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOtherRe
ceivablesExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εμπορικών και
λοιπών απαιτήσεων [text block]

Η γνωστοποίηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. [Πα
ραπομπή: Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfTradingIncomeEx
penseExplanatory

text block

Γνωστοποίηση εσόδων (εξόδων)
διαπραγμάτευσης [text block]

Η γνωστοποίηση των εσόδων από (εξόδων για) επιχειρηματική
δραστηριότητα. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) από διαπραγμά
τευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε
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DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesExplanatory

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση τιμής συναλλα
γής που επιμερίζεται στις υπο
λειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλε
σης [text block]

Η γνωστοποίηση της τιμής συναλλαγής που επιμερίζεται στις
υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλεσης σε συμβάσεις με πελά
τες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 120 β i

Γνωστοποίηση τιμής συναλλα
γής που επιμερίζεται στις υπο
λειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλε
σης [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση τιμής συναλλα
γής στις υπολειπόμενες υποχρε
ώσεις εκτέλεσης [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την τιμή
συναλλαγής που επιμερίζεται στις υπολειπόμενες υποχρεώσεις
εκτέλεσης σε συμβάσεις με πελάτες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 120 β i

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών μεταξύ της οικονομικής
οντότητας και των συνδεδεμένων μερών της. [Παραπομπή:
Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18

Γνωστοποίηση τιμής συναλλα
γής που επιμερίζεται στις υπο
λειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλε
σης [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση συναλλαγών
μεταξύ συνδεδεμένων μερών
[abstract]

text block

Γνωστοποίηση συναλλαγών
μεταξύ συνδεδεμένων μερών
[text block]
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DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsReco
gnisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombinatio
nAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsReco
gnisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombinatio
nExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsReco
gnisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombinationLi
neItems

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση συναλλαγών
μεταξύ συνδεδεμένων μερών
[line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συναλλαγών
μεταξύ συνδεδεμένων μερών
[table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με συναλ
λαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19

Γνωστοποίηση συναλλαγών που
αναγνωρίζονται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων [text block]

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών που αναγνωρίζονται χωρι
στά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανά
ληψη υποχρεώσεων σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 Θ

Γνωστοποίηση συναλλαγών που
αναγνωρίζονται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων [text block]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση συναλλαγών που
αναγνωρίζονται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων [abstract]

text block
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Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 Θ

DisclosureOfTransactionsReco
gnisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombinatio
nTable

table

Γνωστοποίηση συναλλαγών που
αναγνωρίζονται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με συναλ
λαγές που αναγνωρίζονται χωριστά από την απόκτηση περιου
σιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνέ
νωση επιχειρήσεων.

ifrs-full

DisclosureOfTransfersOfFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Γνωστοποίηση μεταβιβάσεων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων [text block]

Η γνωστοποίηση των μεταβιβάσεων χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 Μεταβι
περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά βάσεις
Χρηματοοικονομικών
περιουσιακά στοιχεία]
Περιουσιακών Στοιχείων

ifrs-full

DisclosureOfTreasurySharesEx
planatory

text block

Γνωστοποίηση ιδίων μετοχών
[text block]

Η γνωστοποίηση των ιδίων μετοχών. [Παραπομπή: Ίδιες μετο
χές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 10 ε

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsExplanatory

Γνωστοποίηση ειδών ασφαλι
στηρίων συμβολαίων [text
block]

Η γνωστοποίηση των ειδών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Πα
ραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsLineItems

Γνωστοποίηση ειδών ασφαλι
στηρίων συμβολαίων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση ειδών ασφαλι
στηρίων συμβολαίων [member]]

text block
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DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyAbstract

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με είδη
ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021

Γνωστοποίηση μη ενοποιημένων
δομημένων οικονομικών οντο
τήτων [text block]

Η γνωστοποίηση μη ενοποιημένων δομημένων οικονομικών
οντοτήτων. [Παραπομπή: Μη ενοποιημένες δομημένες οικονο
μικές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 ε

Γνωστοποίηση μη ενοποιημένων
δομημένων οικονομικών οντο
τήτων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση μη ενοποιημένων
δομημένων οικονομικών οντο
τήτων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με μη ενο
ποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες.

Γνωστοποίηση ειδών ασφαλι
στηρίων συμβολαίων [table]

Γνωστοποίηση μη ενοποιημένων
δομημένων οικονομικών οντο
τήτων [abstract]

text block

table

Γνωστοποίηση εκούσιας αλλα
γής λογιστικής πολιτικής [ab
stract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 ε
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DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyLineItems

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyTable

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnder
lyingItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnder
lyingItemsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnder
lyingItemsLineItems

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Γνωστοποίηση εκούσιας αλλα
γής λογιστικής πολιτικής [line
items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

Γνωστοποίηση εκούσιας αλλα
γής λογιστικής πολιτικής [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με μια
εκούσια αλλαγή λογιστικής πολιτικής.

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29

Γνωστοποίηση καμπύλης απόδο
σης που χρησιμοποιείται για την
προεξόφληση ταμειακών ροών
που δεν διαφοροποιούνται βάσει
των αποδόσεων των υποκείμε
νων στοιχείων [abstract]

text block

Γνωστοποίηση καμπύλης απόδο
σης που χρησιμοποιείται για την
προεξόφληση ταμειακών ροών
που δεν διαφοροποιούνται βάσει
των αποδόσεων των υποκείμε
νων στοιχείων [text block]

Η γνωστοποίηση της καμπύλης απόδοσης που χρησιμοποιείται γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 για την προεξόφληση ταμειακών ροών που δεν διαφοροποι Έναρξη ισχύος 1-1-2021
ούνται βάσει των αποδόσεων των υποκείμενων στοιχείων, με
εφαρμογή της παραγράφου 36 του ΔΠΧΑ 17.

Γνωστοποίηση καμπύλης απόδο
σης που χρησιμοποιείται για την
προεξόφληση ταμειακών ροών
που δεν διαφοροποιούνται βάσει
των αποδόσεων των υποκείμε
νων στοιχείων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 472

ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

table

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Γνωστοποίηση καμπύλης απόδο
σης που χρησιμοποιείται για την
προεξόφληση ταμειακών ροών
που δεν διαφοροποιούνται βάσει
των αποδόσεων των υποκείμε
νων στοιχείων [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την
καμπύλη απόδοσης που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση
ταμειακών ροών που δεν διαφοροποιούνται βάσει των αποδό
σεων των υποκείμενων στοιχείων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnder
lyingItemsTable

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayAppro
achAbstract

Γνωστοποιήσεις σχετικά με την
προσέγγιση επικάλυψης [ab
stract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporaryE
xemptionFromIFRS9Abstract

Γνωστοποιήσεις σχετικά με την
προσωρινή εξαίρεση από το
ΔΠΧΑ 9 [abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedPartyTran
sactionsWereMadeOnTermsE
quivalentToThoseThatPrevailI
nArmsLengthTransactions

text

Γνωστοποίηση ότι οι συναλλα
γές συνδεδεμένων μερών έγιναν
υπό όρους που ισοδυναμούν με
εκείνους που επικρατούν σε
συναλλαγές σε καθαρά εμπορική
βάση

Η γνωστοποίηση ότι οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών έγι
ναν υπό όρους που ισοδυναμούν με εκείνους που επικρατούν
σε συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση, που γίνεται μόνον
εφόσον οι όροι αυτοί μπορούν να τεκμηριωθούν.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 23

ifrs-full

DisclosureWhetherLoansPaya
bleInDefaultRemediedOrTerm
sOfLoansPayableRenegotiated
BeforeAuthorisationForIssueOf
FinancialStatements

text

Επεξήγηση του κατά πόσον η
αθέτηση αποκαταστάθηκε ή
κατά πόσον οι όροι των πληρω
τέων δανείων αποτέλεσαν αντι
κείμενο επαναδιαπραγμάτευσης
προτού εγκριθούν οι οικονομικές
καταστάσεις.

Η επεξήγηση του κατά πόσον η αθέτηση πληρωτέων δανείων
αποκαταστάθηκε, ή κατά πόσον οι όροι των πληρωτέων
δανείων αποτέλεσαν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, προ
τού εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 18 γ
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 Παρου
σίαση και γνωστοποίηση

DiscontinuedOperationsMember

member

Διακοπείσες δραστηριότητες
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα συστατικό στοιχείο μιας
οικονομικής οντότητας που έχει είτε διατεθεί είτε καταταχθεί
ως κατεχόμενο προς πώληση και: α) αντιπροσωπεύει ένα
ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή
μια γεωγραφική περιοχή εκμεταλλεύσεων· β) αποτελεί μέρος
ενός ενιαίου, συντονισμένου προγράμματος εκποίησης ενός
μεγάλου τμήματος δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιο
χής εκμεταλλεύσεων· ή γ) είναι θυγατρική που αποκτήθηκε
αποκλειστικά με προοπτική να επαναπωληθεί. Ένα συστατικό
στοιχείο μιας οικονομικής οντότητας περιλαμβάνει λειτουργίες
και ταμειακές ροές που διακρίνονται σαφώς, από λειτουργικής
απόψεως και για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρη
σης, από τα υπόλοιπα μέρη που συνθέτουν την οικονομική
οντότητα. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

ifrs-full

DiscountedCashFlowMember

member

Προεξοφλημένη ταμειακή ροή
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη τεχνική αποτί παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B11 α,
μησης που είναι σύμφωνη με την προσέγγιση βάσει εισοδή παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63
ματος που συνεπάγεται την ανάλυση των ποσών των μελλο
ντικών ταμειακών ροών μέσω της εφαρμογής τεχνικών και
εισροών παρούσας αξίας (για παράδειγμα, μέσο σταθμισμένο
κόστος κεφαλαίου, μακροπρόθεσμο ρυθμό αύξησης των εσό
δων, μακροπρόθεσμο περιθώριο κέρδους προ φόρων, έκπτωση
λόγω έλλειψης εμπορευσιμότητας, υπερτίμημα για την από
κτηση ελέγχου). [Παραπομπή: Προσέγγιση βάσει εισοδήματος
[member]· Σταθμισμένος μέσος [member]]

ifrs-full

DiscountedUnguaranteedResi
dualValueOfAssetsSubjectToFi
nanceLease

X instant,
debit

Προεξοφλημένη μη εγγυημένη
υπολειμματική αξία περιουσια
κών στοιχείων που υπόκεινται σε
χρηματοδοτική μίσθωση

Το ποσό της προεξοφλημένης μη εγγυημένης υπολειμματικής γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94
αξίας περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε χρηματοδο
τικές μισθώσεις. Μη εγγυημένη υπολειμματική αξία είναι το
μέρος της υπολειμματικής αξίας του υποκείμενου περιουσια
κού στοιχείου, η ρευστοποίηση του οποίου από έναν εκμι
σθωτή δεν είναι εξασφαλισμένη ή είναι εγγυημένη μόνον
από έναν τρίτο συνδεδεμένο με τον εκμισθωτή. Χρηματοδο
τική μίσθωση είναι η μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιο
κτησία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DiscountRateMeasurementInpu
tMember

member

Προεξοφλητικό επιτόκιο, εισροή
επιμέτρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει προεξοφλητικό επιτόκιο το
οποίο χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης που χρησιμοποι
είται σε τεχνικές αποτίμησης βάσει υπολογισμού της παρούσας
αξίας.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrentMea
surementOfFairValueLessCo
stsOfDisposal

X.XX
instant

Προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται στην τρέχουσα
επιμέτρηση της εύλογης αξίας
μείον το κόστος της διάθεσης

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην τρέ
χουσα επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον το κόστος της
διάθεσης.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 στ iii

ifrs-full

DiscountRateUsedInPreviousMe
asurementOfFairValueLessCo
stsOfDisposal

X.XX
instant

Προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιήθηκε στην προηγού
μενη επιμέτρηση της εύλογης
αξίας μείον το κόστος της διά
θεσης

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε στην προη
γούμενη επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον το κόστος της
διάθεσης.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 στ iii

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflectTi
meValueOfMoneyRegulatoryDe
ferralAccountBalances

X.XX
instant

Προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιήθηκε για να ληφθεί
υπόψη η διαχρονική αξία του
χρήματος, υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για να γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 β
ληφθεί υπόψη η διαχρονική αξία του χρήματος που εφαρμό
ζεται στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]]

ifrs-full

DiscussionOfImpactThatInitia
lApplicationOfIFRSIsExpected
ToHaveOnFinancialStatements

text

Εξέταση των επιπτώσεων που
αναμένεται να έχει η αρχική
εφαρμογή νέου ΔΠΧΑ στις
οικονομικές καταστάσεις

Η εξέταση των επιπτώσεων που αναμένεται να έχει η αρχική
εφαρμογή ενός νέου ΔΠΧΑ στις οικονομικές καταστάσεις.

παράδειγμα: ΔΛΠ 8 31 ε i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DisposalGroupsClassifiedAsH
eldForSaleMember

member

Ομάδες διάθεσης που κατατάσ
σονται ως κατεχόμενες προς
πώληση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ομάδες περιουσιακών στοι
χείων που πρόκειται να διατεθούν μαζί ως ομάδα στα πλαίσια
μιας μοναδικής συναλλαγής και τις υποχρεώσεις που σχετίζο
νται άμεσα με εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβι
βαστούν στα πλαίσια της συναλλαγής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 Παρου
σίαση και γνωστοποίηση, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiary
Member

member

Διάθεση βασικής θυγατρικής
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη διάθεση μιας βασικής θυγα
τρικής. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 a

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Διαθέσεις και αποσύρσεις, άυλα
περιουσιακά στοιχεία και υπε
ραξία.

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπερα
ξίας που προκύπτει από διαθέσεις και αποσύρσεις. [Παραπομ
πή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi
bleAssetsAndGoodwillAbstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπε
ραξίας που προκύπτει από διαθέσεις και αποσύρσεις. [Παρα
πομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwillAb
stract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipment

Η μείωση των ενσωμάτων παγίων που προκύπτει από διαθέ
σεις και αποσύρσεις. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 ε

Διαθέσεις και αποσύρσεις, άυλα
περιουσιακά στοιχεία και υπε
ραξία [abstract]

X duration,
credit

Διαθέσεις και αποσύρσεις, άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της
υπεραξίας.

Διαθέσεις και αποσύρσεις, άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της
υπεραξίας [abstract]

X duration,
credit

Διαθέσεις και αποσύρσεις,
ενσώματα πάγια

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 476

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipmentAbstract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

X duration,
credit

Διαθέσεις, βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία

Η μείωση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που προ
κύπτει από διαθέσεις. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 γ

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
credit

Διαθέσεις, άυλα περιουσιακά
στοιχεία και υπεραξία

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπερα
ξίας που προκύπτει από διαθέσεις. [Παραπομπή: Άυλα περιου
σιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε ii

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration,
credit

Διαθέσεις, άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπε
ραξίας που προκύπτει από διαθέσεις. [Παραπομπή: Άυλα περι
ουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε ii

ifrs-full

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Διαθέσεις, επενδύσεις σε ακίνη
τα,

Η μείωση των επενδύσεων σε ακίνητα που προκύπτει από
διαθέσεις. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ iii

ifrs-full

DisposalsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Διαθέσεις, ενσώματα πάγια

Η μείωση των ενσωμάτων παγίων που προκύπτει από διαθέ
σεις. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε ii

ifrs-full

DistributionAndAdministrative
Expense

X duration,
credit

Έξοδα διανομής και διοικητικά
έξοδα

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με κόστος διανομής και
διοικητικά έξοδα. [Παραπομπή: Διοικητικά έξοδα· Κόστος δια
νομής]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

Διαθέσεις και αποσύρσεις,
ενσώματα πάγια [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DistributionCosts

X duration,
credit

Κόστος διανομής

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με το κόστος διανομής
αγαθών και υπηρεσιών.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 103, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 99

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Μερίσματα πληρωτέα

Το ποσό των μερισμάτων που έχει δηλώσει αλλά δεν έχει
καταβάλει η εταιρεία.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
credit

Μερίσματα που κατατάσσονται
ως έξοδα

Το ποσό των μερισμάτων που κατατάσσονται ως έξοδα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 32 40

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
credit

Μερίσματα που αναγνωρίζονται
ως διανομές προς τους ιδιοκτή
τες

Το ποσό των μερισμάτων που αναγνωρίζονται ως διανομές
προς τους ιδιοκτήτες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 107

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Μερίσματα καταβληθέντα, που
κατατάσσονται ως χρηματοδοτι
κές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για μερίσματα καταβληθέντα από την
οικονομική οντότητα, που κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές
δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsOpe
ratingActivities

X duration,
credit

Μερίσματα καταβληθέντα, που
κατατάσσονται ως λειτουργικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για μερίσματα καταβληθέντα από την
οικονομική οντότητα, που κατατάσσονται ως λειτουργικές
δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

DividendsPaidOrdinaryShares

X duration,
credit

Μερίσματα καταβληθέντα, κοι
νές μετοχές

Το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκαν από την οικονο
μική οντότητα για κοινές μετοχές. [Παραπομπή: Κοινές μετο
χές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A στ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DividendsPaidOrdinaryShare
sPerShare

X.XX dura
tion

Μερίσματα καταβληθέντα, κοι
νές μετοχές ανά μετοχή

Το ποσό των μερισμάτων των καταβληθέντων ανά κοινή μετο
χή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A στ

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
credit

Μερίσματα καταβληθέντα, άλλες
μετοχές

Το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκαν από την οικονο
μική οντότητα για μετοχές πλην των κοινών μετοχών. [Παρα
πομπή: Κοινές μετοχές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A στ

ifrs-full

DividendsPaidOtherSharesPerSh
are

X.XX dura
tion

Μερίσματα καταβληθέντα, άλλες
μετοχές ανά μετοχή

Το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκαν ανά άλλη μετο
χή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A στ

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHolder
sOfParentClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Μερίσματα καταβληθέντα σε
κατόχους μετοχών της μητρικής,
που κατατάσσονται ως χρημα
τοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για μερίσματα καταβληθέντα σε κατόχους
μετοχών της μητρικής, που κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές
δραστηριότητες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrollin
gInterests

X duration,
credit

Μερίσματα καταβληθέντα σε μη
ελέγχουσες συμμετοχές.

Το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκαν σε μη ελέγχου
σες συμμετοχές. [Παραπομπή: Μη ελέγχουσες συμμετοχές]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B10 α

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrollin
gInterestsClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Μερίσματα καταβληθέντα σε μη
ελέγχουσες συμμετοχές, που
κατατάσσονται ως χρηματοδοτι
κές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγ κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17
χουσες συμμετοχές, που κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Μη ελέγχουσες συμμετοχές·
Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές]

ifrs-full

DividendsPayable

X instant,
credit

Πληρωτέα μερίσματα, διανομές
μη ταμειακών περιουσιακών
στοιχείων

Το ποσό των μερισμάτων που είναι πληρωτέα μέσω της δια
νομής μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτή
τες.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 17 16 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DividendsProposedOrDeclared
BeforeFinancialStatementsAuth
orisedForIssueButNotRecognise
dAsDistributionToOwners

X duration

Μερίσματα που προτάθηκαν ή
ανακοινώθηκαν πριν οι οικονο
μικές καταστάσεις εγκριθούν για
έκδοση αλλά δεν αναγνωρίσθη
καν ως διανομή στους ιδιοκτήτες

Το ποσό των μερισμάτων που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 137 α,
μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς αλλά πριν οι οικονομι γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 13
κές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση. Τα εν λόγω μερίσματα
δεν αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά το τέλος της περιό
δου αναφοράς, επειδή δεν υφίσταται δέσμευση εκείνη τη στιγ
μή.

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclared
BeforeFinancialStatementsAuth
orisedForIssueButNotRecognise
dAsDistributionToOwnersPerSh
are

X.XX dura
tion

Μερίσματα που προτάθηκαν ή
ανακοινώθηκαν πριν οι οικονο
μικές καταστάσεις εγκριθούν για
έκδοση αλλά δεν αναγνωρίσθη
καν ως διανομή στους ιδιοκτήτες
ανά μετοχή

Το ποσό, ανά μετοχή, των μερισμάτων που προτάθηκαν ή
ανακοινώθηκαν πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν
για έκδοση αλλά δεν αναγνωρίσθηκαν ως διανομή στους ιδιο
κτήτες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 137 a

ifrs-full

DividendsReceived

X duration,
credit

Εισπραχθέντα μερίσματα

Το ποσό των εισπραχθέντων μερισμάτων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 α

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
credit

Μερίσματα εισπραχθέντα, που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από εισπραχθέντα μερίσματα, που κατα
τάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Εισπραχθέντα μερίσματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
credit

Μερίσματα εισπραχθέντα, που
κατατάσσονται ως λειτουργικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από εισπραχθέντα μερίσματα, που κατα
τάσσονται ως λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Εισπραχθέντα μερίσματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

DividendsReceivedFromAssocia
tesClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Μερίσματα εισπραχθέντα από
συγγενείς επιχειρήσεις, που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές που αντιπροσωπεύουν μερίσματα κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16
εισπραχθέντα από συγγενείς επιχειρήσεις, που κατατάσσονται
ως επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Συγγενείς επι
χειρήσεις [member]· Εισπραχθέντα μερίσματα]

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 480

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

DividendsReceivedFromInve
stmentsAccountedForUsingEqui
tyMethodClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Μερίσματα εισπραχθέντα από
επενδύσεις που λογιστικοποι
ούνται με βάση τη μέθοδο της
καθαρής θέσης, που κατατάσσο
νται ως επενδυτικές δραστηριό
τητες

Οι ταμειακές εισροές που αντιπροσωπεύουν μερίσματα κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16
εισπραχθέντα από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με
βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που κατατάσσονται ως
επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Επενδύσεις που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης· Εισπρα
χθέντα μερίσματα]

ifrs-full

DividendsReceivedFromJointVe
nturesClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
credit

Μερίσματα εισπραχθέντα από
κοινοπραξίες, που κατατάσσο
νται ως επενδυτικές δραστηριό
τητες

Οι ταμειακές εισροές που αντιπροσωπεύουν μερίσματα κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16
εισπραχθέντα από κοινοπραξίες, που κατατάσσονται ως επεν
δυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [mem
ber]· Εισπραχθέντα μερίσματα]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

Μερίσματα που αναγνωρίζονται
ως διανομές προς μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Το ποσό των μερισμάτων που αναγνωρίζονται ως διανομές
προς μη ελέγχουσες συμμετοχές. [Παραπομπή: Μη ελέγχουσες
συμμετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParent

X duration,
credit

Μερίσματα που αναγνωρίζονται
ως διανομές προς τους ιδιοκτή
τες της μητρικής.

Το ποσό των μερισμάτων που αναγνωρίζονται ως διανομές
προς τους ιδιοκτήτες της μητρικής. [Παραπομπή: Μητρική
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelating
ToCurrentYear

X duration,
credit

Μερίσματα που αναγνωρίζονται
ως διανομές προς τους ιδιοκτή
τες της μητρικής, σχετικά με το
τρέχον έτος

Το ποσό των μερισμάτων των σχετικών με το τρέχον έτος, που
αναγνωρίζονται ως διανομές προς τους ιδιοκτήτες της μητρι
κής. [Παραπομπή: Μητρική [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelating
ToPriorYears

X duration,
credit

Μερίσματα που αναγνωρίζονται
ως διανομές προς τους ιδιοκτή
τες της μητρικής, σχετικά με
προηγούμενα έτη

Το ποσό των μερισμάτων των σχετικών με προηγούμενα έτη,
που αναγνωρίζονται ως διανομές προς τους ιδιοκτήτες της
μητρικής. [Παραπομπή: Μητρική [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ
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ifrs-full

▼M2
Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersPerShare

ifrs-full

Πρόθεμα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

X.XX dura
tion

Μερίσματα που αναγνωρίζονται
ως διανομές προς τους ιδιοκτή
τες ανά μετοχή

Το ποσό, ανά μετοχή, των μερισμάτων που αναγνωρίζονται ως
διανομές προς τους ιδιοκτήτες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 107

DividendsRecognisedForInve
stmentsInEquityInstrumentsDesi
gnatedAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeDerecognisedDuringPeriod

X duration,
credit

Μερίσματα που έχουν αναγνω
ριστεί για επενδύσεις σε συμμε
τοχικούς τίτλους που προσδιορί
ζονται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων,
που έχουν παύσει να αναγνωρί
ζονται στη διάρκεια της περιό
δου

Το ποσό των μερισμάτων των σχετικών με επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους που η οντότητα έχει προσδιορίσει
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A δ

ifrs-full

DividendsRecognisedForInve
stmentsInEquityInstrumentsDesi
gnatedAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeHeldAtEndOfReportingPe
riod

X duration,
credit

Μερίσματα που έχουν αναγνω
ριστεί για επενδύσεις σε συμμε
τοχικούς τίτλους που προσδιορί
ζονται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων,
που κατέχονται στο τέλος της
περιόδου αναφοράς.

Το ποσό των μερισμάτων των σχετικών με επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους που η οντότητα έχει προσδιορίσει
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, που
κατέχονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή:
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A δ

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Έδρα της οικονομικής οντότητας

Χώρα στην οποία εδρεύει η οικονομική οντότητα. [Παραπομ
πή: Χώρας έδρας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 a

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesExpense

X duration,
credit

Έξοδα για δωρεές και επιδοτή
σεις

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από δωρεές και επιδο
τήσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

Κέρδη ανά μετοχή [abstract]

Παραπομπές
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Ετικέτα

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

EarningsPerShareExplanatory

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

ifrs-full

EarningsPerShareTable

ifrs-full

text block

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Κέρδη ανά μετοχή [text block]

Η γνωστοποίηση των κερδών ανά μετοχή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

Κέρδη ανά μετοχή [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.

table

Κέρδη ανά μετοχή [table]

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα
κέρδη ανά μετοχή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

EffectiveDateOfRevaluationRi
ghtofuseAssets

text

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της
αναπροσαρμογής, περιουσιακά
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής για περι
ουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που δηλώνονται στην
αναπροσαρμοσμένη αξία τους. [Παραπομπή: Περιουσιακά
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 57

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationI
ntangibleAssetsOtherThanGood
will

text

Ημερομηνίες έναρξης ισχύος της
αναπροσαρμογής, άυλα περιου
σιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας

Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής για
κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπερα
ξίας που δηλώνονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους. [Πα
ραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 124 α i

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationPro
pertyPlantAndEquipment

text

Ημερομηνίες έναρξης ισχύος της
αναπροσαρμογής, ενσώματα
πάγια

Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής για στοι
χεία ενσώματων παγίων που δηλώνονται στην αναπροσαρμο
σμένη αξία τους. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 77 a
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialAssetsFirstApplicationO
fIFRS9

X.XX
instant

Πραγματικό επιτόκιο που καθο
ρίζεται την ημερομηνία της
ανακατάταξης των χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
από την εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, αρχική εφαρ
μογή του ΔΠΧΑ 9

Το πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται την ημερομηνία κατά
την οποία η οικονομική οντότητα ανακατατάσσει τα χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία της από την εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της μετάβασης
στο ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΔ α

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialLiabilitiesFirstApplicatio
nOfIFRS9

X.XX
instant

Πραγματικό επιτόκιο που καθο
ρίζεται την ημερομηνία της
ανακατάταξης των χρηματοοικο
νομικών υποχρεώσεων από την
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, αρχική εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9

Το πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται την ημερομηνία κατά
την οποία η οικονομική οντότητα ανακατατάσσει τις χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις της από την εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο
ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΔ α

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssets

X.XX
instant

Πραγματικό επιτόκιο των χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που έχουν αναταξινο
μηθεί από τα διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

Το πραγματικό επιτόκιο των χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία
των διαθέσιμων προς πώληση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α στ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X.XX
instant

Πραγματικό επιτόκιο των χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που έχουν αναταξινο
μηθεί από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων

Το πραγματικό επιτόκιο των χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α στ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

EffectOfAdjustmentsMadeWhe
nEntityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehensiveIn
comeForContractsWithDirectPar
ticipationFeaturesAxis

axis

Επιπτώσεις των προσαρμογών
που πραγματοποιήθηκαν όταν η
οικονομική οντότητα άλλαξε τη
βάση διαχωρισμού των χρημα
τοοικονομικών εσόδων (εξόδων)
ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμά
των και λοιπών συνολικών εσό
δων για συμβόλαια με χαρακτη
ριστικά άμεσης συμμετοχής
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 113 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMadeWhe
nEntityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehensiveIn
comeForContractsWithDirectPar
ticipationFeaturesMember

member

Επιπτώσεις των προσαρμογών
που πραγματοποιήθηκαν όταν η
οικονομική οντότητα άλλαξε τη
βάση διαχωρισμού των χρημα
τοοικονομικών εσόδων (εξόδων)
ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμά
των και λοιπών συνολικών εσό
δων για συμβόλαια με χαρακτη
ριστικά άμεσης συμμετοχής
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις επιπτώσεις των προσαρμο
γών για τα κονδύλια οικονομικών καταστάσεων που επηρεά
ζονται από την αλλαγή της βάσης διαχωρισμού των χρηματο
οικονομικών εσόδων (εξόδων) ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμά
των και λοιπών συνολικών εσόδων για συμβόλαια με χαρα
κτηριστικά άμεσης συμμετοχής. [Παραπομπή: Περιγραφή της
σύνθεσης των υποκείμενων στοιχείων για συμβόλαια με χαρα
κτηριστικά άμεσης συμμετοχής· Χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) ασφάλισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 113 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

member

Επίπτωση του ανωτάτου ορίου
του περιουσιακού στοιχείου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επίπτωση του ανωτάτου γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 α iii
ορίου του περιουσιακού στοιχείου σε ένα πρόγραμμα καθορι
σμένων παροχών. Το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοι
χείου είναι η παρούσα αξία οποιωνδήποτε οικονομικών παρο
χών διαθέσιμων με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών
στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Προ
γράμματα καθορισμένων παροχών [member]]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Αποτέλεσμα των συναλλαγματι
κών μεταβολών όσον αφορά τα
ταμειακά διαθέσιμα και τα ισο
δύναμά τους

Το αποτέλεσμα των συναλλαγματικών μεταβολών στα ταμει
ακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμά τους που διακρατούνται ή
οφείλονται σε ξένο νόμισμα. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέ
σιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 25, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 7 28

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalents

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalen
tsAbstract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachRe
classificationAxis

axis

Επιπτώσεις της αναταξινόμησης
βάσει της προσέγγισης επικάλυ
ψης [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ ε Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachRe
classificationMember

member

Επιπτώσεις της αναταξινόμησης
βάσει της προσέγγισης επικάλυ
ψης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις επιπτώσεις της αναταξινό
μησης βάσει της προσέγγισης επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ ε Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

EffectOfTransitionToI
FRSsMember

member

Αποτέλεσμα της μετάβασης στα
ΔΠΧΑ [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό αποτέ
λεσμα της μετάβασης από τις προηγούμενες ΓΑΛΑ στα
ΔΠΧΑ [Παραπομπή: Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]·
ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 24

Αποτέλεσμα των συναλλαγματι
κών μεταβολών όσον αφορά τα
ταμειακά διαθέσιμα και τα ισο
δύναμά τους [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToContrac
tualServiceMarginOfChoiceNot
ToAdjustContractualServiceMar
ginForSomeChangesInFulfil
mentCashFlowsForContractsWi
thDirectParticipationFeatures

X duration,
credit

Επίδραση την οποία έχει στην
προσαρμογή στο συμβατικό
περιθώριο υπηρεσίας η επιλογή
μη προσαρμογής του συμβατι
κού περιθωρίου υπηρεσίας για
ορισμένες μεταβολές στις τελι
κές ταμειακές ροές για συμβό
λαια με χαρακτηριστικά άμεσης
συμμετοχής

Το ποσό της επίδρασης την οποία έχει στην προσαρμογή στο
συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας κατά την τρέχουσα περίοδο η
επιλογή μη προσαρμογής του συμβατικού περιθωρίου υπηρε
σίας για ορισμένες μεταβολές στις τελικές ταμειακές ροές για
συμβόλαια με χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής. [Παραπομ
πή: Περιγραφή της σύνθεσης των υποκείμενων στοιχείων για
συμβόλαια με χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 112 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EightYearsBeforeReportingYear
Member

member

Οκτώ έτη πριν από το έτος
αναφοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το έτος που έληξε οκτώ έτη
πριν από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις δραστηριότητες μιας οικο
νομικής οντότητας που έχουν σχέση με τη διανομή ηλεκτρικού
ρεύματος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentAmo
untsMember

member

Απάλειψη διατομεακών ποσών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την απάλειψη των διατομεα
κών ποσών στις συμφωνίες των συνολικών ποσών ενός τομέα
με τα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
της οικονομικής οντότητας.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 8 IG4, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 8 28

ifrs-full

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
credit

Έξοδα παροχών σε εργαζόμε
νους

Τα έξοδα για όλες οι μορφές της αντιπαροχής που δίδεται από
μια οικονομική οντότητα σε αντάλλαγμα για την παρεχόμενη
από τους εργαζόμενους υπηρεσία ή για τον τερματισμό της
απασχόλησης.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 99, γνωστοποί
ηση: ΔΛΠ 1 104

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Εισφορές εργαζομένων

Το ποσό των εισφορών των εργαζομένων σε προγράμματα γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β ii
παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

IE2,
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

EmployerContributions

X duration,
credit

Εργοδοτικές εισφορές

Το ποσό των εισφορών των εργοδοτών σε προγράμματα παρο
χών εξόδου από την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β i

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
credit

Έξοδα ενέργειας

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από την κατανάλωση
ενέργειας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
credit

Τέλη μεταφοράς ενέργειας

Το ποσό των τελών που σχετίζονται με τη μεταφορά ενέργει
ας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCommi
tmentsOrContingentLiabilitie
sMember

member

Ανάληψη σημαντικών δεσμεύ
σεων ή ενδεχόμενων υποχρεώ
σεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την ανάληψη σημαντικών
δεσμεύσεων ή ενδεχόμενων υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Ενδε
χόμενες υποχρεώσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 θ

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstrumen
tsMember

member

Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τους ίδιους συμμετοχικούς γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93
τίτλους της οικονομικής οντότητας. Αντιπροσωπεύει επίσης
την τυπική τιμή για τον άξονα «Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

ifrs-full

EntitysTotalForAssociatesMem
ber

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις συγγενείς επιχει
ρήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Συγγενείς επιχειρήσεις», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 δ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

EntitysTotalForBusinessCombi
nationsMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Συνενώσεις επιχειρήσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67

ifrs-full

EntitysTotalForCashgeneratingU
nitsMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις μονάδες δημιουρ
γίας ταμειακών ροών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών», εάν δεν χρησιμοποι
είται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις ενοποιημένες
δομημένες οικονομικές οντότη
τες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες», εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 Φύση
των κινδύνων που συνδέονται με
τις συμμετοχές της οικονομικής
οντότητας σε ενοποιημένες δομη
μένες οικονομικές οντότητες

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCredit
GradesMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις εξωτερικές πιστω
τικές διαβαθμίσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Εξωτερικές πιστωτικές διαβαθμίσεις», εάν δεν χρησιμοποιεί
ται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ζ α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΓ, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 α - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

EntitysTotalForImpairmentOfFi
nancialAssetsMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας την απομείωση των χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεί
ων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 489

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

EntitysTotalForIndividualAsse
tsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για μεμονωμένα περιου
σιακά στοιχεία ή μονάδες δημι
ουργίας ταμειακών ροών [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCredit
GradesMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις εσωτερικές πιστω
τικές διαβαθμίσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Εσωτερικές πιστωτικές διαβαθμίσεις», εάν δεν χρησιμοποιεί
ται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39G α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΓ, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG25 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

EntitysTotalForJointOperation
sMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις κοινές επιχειρήσεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Κοινές επιχειρήσεις», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 γ

ifrs-full

EntitysTotalForJointVenture
sMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις κοινοπραξίες
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Κοινοπραξίες», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

EntitysTotalForProbabilityOfDe
faultMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για την πιθανότητα αθέ
τησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Πιθανότητα αθέτησης», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35M

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 490

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

EntitysTotalForRelatedPartie
sMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τα συνδεδεμένα μέρη
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Συνδεδεμένα μέρη», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentConsoli
dationItemsMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τα στοιχεία ενοποί
ησης τομέα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Στοιχεία ενοποίησης τομέα», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiarie
sMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις θυγατρικές [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Θυγατρικές», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 α

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις μη ενοποιημένες
δομημένες οικονομικές οντότη
τες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες», εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 ε

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
SubsidiariesMember

member

Σύνολο της οικονομικής οντό
τητας για τις μη ενοποιημένες
θυγατρικές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα
«Μη ενοποιημένες θυγατρικές», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19Β

ifrs-full

Ίδια κεφάλαια

X instant,
credit

Ίδια κεφάλαια

Το ποσό του εναπομένοντος δικαιώματος επί των περιουσια
κών στοιχείων της οικονομικής οντότητας μετά την αφαίρεση
όλων των υποχρεώσεών της.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 55, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 78 ε, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 1 24 α, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 1 32 α i, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 α, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOf
Parent

X instant,
credit

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOf
ParentMember

ifrs-full

ifrs-full

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Ίδια κεφάλαια [abstract]

X instant,
credit

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και των υποχρεώσεων της
οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Ίδια κεφάλαια· Υποχρε
ώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 55

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν
στους ιδιοκτήτες μητρικής

Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους ιδιοκτή
τες της μητρικής. Αυτό αποκλείει ρητώς τις μη ελέγχουσες
συμμετοχές.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιη

member

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν
στους ιδιοκτήτες μητρικής
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ίδια κεφάλαια που αναλο
γούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106

EquityInstrumentsAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι, ποσό
που συνεισφέρεται στην εύλογη
αξία των περιουσιακών στοι
χείων προγράμματος

Το ποσό το οποίο συνεισφέρουν τα μέσα που αντιπροσω
πεύουν ίδια κεφάλαια (αντί για χρέος) στην εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παρο
χών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος, στην
εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 β

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Κατεχόμενοι ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι

Το ποσό των μέσων που κατέχει η οικονομική οντότητα τα κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
οποία αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία ενός υπολειμματικού
δικαιώματος επί των περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομι
κής οντότητας, μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών
της.

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
[abstract]
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Τύπος στοιχείου
και
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ
iv

EquityInterestsOfAcquirer

X instant,
credit

Συμμετοχικά δικαιώματα του
αποκτώντος

Η εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία κτήσης, των συμμετοχι
κών δικαιωμάτων του αποκτώντος που μεταβιβάστηκαν ως
αντάλλαγμα σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνε
νώσεις επιχειρήσεων [member]]

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επενδύσεις σε συμμετοχικούς παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40B,
τίτλους.
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X instant,
credit

Ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις και
πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων.

Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων, των υποχρεώσεων και των
πιστωτικών υπολοίπων μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Ίδια κεφάλαια· Υποχρεώ
σεις· Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζό
μενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 21

ifrs-full

EquityMember

member

Ίδια κεφάλαια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το εναπομένον δικαίωμα επί
των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας μετά
την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Συνιστώσες των
ιδίων κεφαλαίων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Κίνδυνος τιμής ιδίων κεφαλαίων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα άλλων κίνδυ παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG32,
νων τιμών, που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο η εύλογη αξία ή παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 40 a
οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού
μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών
στις τιμές ιδίων κεφαλαίων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]
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Πρόθεμα
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

EquityReclassifiedIntoFinancial
Liabilities

X duration

Ίδια κεφάλαια που αναταξινο
μήθηκαν στις χρηματοοικονομι
κές υποχρεώσεις

Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που αναταξινομήθηκαν στις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Ίδια κεφά
λαια· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 80A

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Εκτιμώμενες ταμειακές ροές των
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που έχουν ανα
ταξινομηθεί από τα διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία

Οι εκτιμώμενες ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που έχουν αναταξινομηθεί από την κατη
γορία των διαθέσιμων προς πώληση. [Παραπομπή: Διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α στ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Εκτιμώμενες ταμειακές ροές των
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που έχουν ανα
ταξινομηθεί από τα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Οι εκτιμώμενες ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που έχουν αναταξινομηθεί από την κατη
γορία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α στ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X instant,
credit

Εκτιμώμενες οικονομικές επι
πτώσεις, ενδεχόμενες υποχρεώ
σεις σε συνένωση επιχειρήσεων.

Το ποσό των εκτιμώμενων οικονομικών επιπτώσεων των ενδε
χόμενων υποχρεώσεων σε μια συνένωση επιχειρήσεων που δεν
αναγνωρίζονται επειδή η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να επι
μετρηθεί με αξιοπιστία. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώ
σεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι i

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCo
ntingentAssets

X instant,
debit

Εκτιμώμενες οικονομικές επι
πτώσεις των ενδεχόμενων περι
ουσιακών στοιχείων

Το ποσό των εκτιμώμενων οικονομικών επιπτώσεων πιθανών
περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από παρελθόντα
γεγονότα και των οποίων η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνον
από την επέλευση ή τη μη επέλευση ενός ή περισσότερων
αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων, όχι καθ’ ολοκληρίαν υπο
κείμενων στον έλεγχο της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 89
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EstimatedFinancialEffectOfCo
ntingentLiabilities

X instant,
credit

Εκτιμώμενες οικονομικές επι
πτώσεις των ενδεχόμενων υπο
χρεώσεων

Το ποσό των εκτιμώμενων οικονομικών επιπτώσεων των ενδε
χόμενων υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώ
σεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86 a

ifrs-full

EstimateOfContributionsExpec
tedToBePaidToPlan

X duration,
credit

Εκτίμηση των εισφορών που
αναμένεται να καταβληθούν για
το πρόγραμμα κατά την επόμενη
ετήσια περίοδο αναφοράς

Η εκτίμηση των αναμενόμενων εισφορών που πρόκειται να
καταβληθούν σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για
την επόμενη ετήσια περίοδο αναφοράς. [Παραπομπή: Προ
γράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 147 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 δ iii

ifrs-full

EstimateOfUndiscountedClaim
sThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Εκτίμηση απροεξόφλητων αξιώ
σεων που απορρέουν από συμ
βόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Η εκτίμηση του απροεξόφλητου ποσού των αξιώσεων που
απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο
γής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashFlowsMember

member

Εκτιμήσεις της παρούσας αξίας
των μελλοντικών ταμειακών
ροών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της παρούσας
αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών που σχετίζονται με
ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 γ i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashInflowsMember

member

Εκτιμήσεις της παρούσας αξίας
των μελλοντικών ταμειακών
εισροών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της παρούσας
αξίας των μελλοντικών ταμειακών εισροών που σχετίζονται με
ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsInflowsThatAri
seFromContractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Εκτιμήσεις της παρούσας αξίας
των μελλοντικών ταμειακών
εκροών (εισροών) που απορρέ
ουν από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 και είναι υποχρεώσεις

Το ποσό των εκτιμήσεων της παρούσας αξίας των μελλοντι
κών ταμειακών εκροών (εισροών) που απορρέουν από συμβό
λαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 και
είναι υποχρεώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsMember

member

Εκτιμήσεις της παρούσας αξίας
των μελλοντικών ταμειακών
εκροών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της παρούσας
αξίας των μελλοντικών ταμειακών εκροών που σχετίζονται με
ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsOtherThanInsu
ranceAcquisitionCashFlow
sMember

member

Εκτιμήσεις της παρούσας αξίας
των μελλοντικών ταμειακών
εκροών πλην των ταμειακών
ροών για την κτήση ασφάλισης
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της παρούσας
αξίας των μελλοντικών ταμειακών εκροών πλην των ταμει
ακών ροών κτήσης ασφάλισης. [Παραπομπή: Εκτιμήσεις της
παρούσας αξίας των ταμειακών ροών κτήσης ασφάλισης
[member]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfInsu
ranceAcquisitionCashFlow
sMember

member

Εκτιμήσεις της παρούσας αξίας
των ταμειακών ροών κτήσης
ασφάλισης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της παρούσας
αξίας των ταμειακών ροών κτήσης ασφάλισης. Οι ταμειακές
ροές κτήσης ασφάλισης είναι ταμειακές ροές που προκύπτουν
από το κόστος πώλησης, ανάληψης του κινδύνου και έναρξης
ισχύος μιας ομάδας ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που μπορούν
να καταλογιστούν άμεσα στο χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων στο οποίο ανήκει η ομάδα. Σε αυτές τις
ταμειακές ροές περιλαμβάνονται ταμειακές ροές που δεν μπο
ρούν να καταλογιστούν άμεσα σε μεμονωμένα συμβόλαια ή
ομάδες ασφαλιστηρίων συμβολαίων εντός του χαρτοφυλακίου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAxis

axis

Γεγονότα ανακατάταξης χρημα
τοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Β

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsMember

member

Γεγονότα ανακατάταξης χρημα
τοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει γεγονότα ανακατάταξης χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Γεγονότα ανακατάτα
ξης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Β
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ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTransla
tionAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

X instant,
credit

Οφειλές ειδικού φόρου κατανά
λωσης

Το ύψος των οφειλών που σχετίζονται με ειδικό φόρο κατα
νάλωσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

ExercisePriceOfOutstandingSha
reOptions2019

X.XX
instant

Τιμή άσκησης των ανεξόφλητων
μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης

Η τιμή άσκησης των ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ

ifrs-full

ExercisePriceShareOptionsGra
nted2019

X.XX dura
tion

Τιμή άσκησης, παραχωρηθέντα
μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης

Τιμή άσκησης των παραχωρηθέντων μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRedem
ptionOrRepurchaseOfPuttableFi
nancialInstruments

X duration,
credit

Αναμενόμενες ταμειακές εκροές
κατά την εξόφληση ή επαναγορά
των χρηματοοικονομικών μέσων
με δικαίωμα αποπληρωμής

Οι αναμενόμενες ταμειακές εκροές κατά την εξόφληση ή επα
ναγορά των χρηματοοικονομικών μέσων με δικαίωμα αποπλη
ρωμής που κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. [Παραπομπή:
Κίνδυνος ρευστότητας [member]· Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136 A γ

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollective
lyAssessedMember

member

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
που εκτιμώνται συλλογικά

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αναμενόμενες πιστωτικές
ζημίες που εκτιμώνται συλλογικά. [Παραπομπή: Μέθοδος
αξιολόγησης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividual
lyAssessedMember

member

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
που έχουν εκτιμηθεί ατομικά

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αναμενόμενες πιστωτικές
ζημίες που έχουν εκτιμηθεί ατομικά. [Παραπομπή: Μέθοδος
αξιολόγησης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I

Συναλλαγματικές διαφορές στη
μετατροπή [abstract]
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ExpectedCreditLossRate

X.XX
instant

Αναμενόμενο ποσοστό πιστωτι
κών ζημιών

Το ποσοστό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, το οποίο
υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό της ακαθάριστης λογι
στικής αξίας. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι ο σταθ
μισμένος μέσος όρος των πιστωτικών ζημιών με τους αντί
στοιχους κινδύνους αθέτησης ως συντελεστές στάθμισης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ

ifrs-full

ExpectedDividendAsPercentage
ShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Αναμενόμενο μέρισμα ως εκα
τοστιαίο ποσοστό, παραχωρη
θέντα μετοχικά δικαιώματα προ
αίρεσης

Το εκατοστιαίο ποσοστό ενός αναμενόμενου μερίσματος που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των
παραχωρηθέντων μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i

ifrs-full

ExpectedDividendShareOptions
Granted

X duration

Αναμενόμενο μέρισμα, παραχω
ρηθέντα μετοχικά δικαιώματα
προαίρεσης

Το ποσό ενός αναμενόμενου μερίσματος που χρησιμοποιείται γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i
για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων
μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

ifrs-full

ExpectedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X instant,
debit

Αναμενόμενη επιστροφή, ενδε
χόμενες υποχρεώσεις σε συνέ
νωση επιχειρήσεων

Το ποσό που αναμένεται να επιστραφεί από τρίτο μέρος για
δαπάνες διακανονισμού ενδεχόμενων υποχρεώσεων που ανα
γνωρίζονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]· Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι

ifrs-full

ExpectedReimbursementOther
Provisions

X instant,
debit

Αναμενόμενη επιστροφή, άλλες
προβλέψεις

Το ποσό που αναμένεται να επιστραφεί από τρίτο μέρος για
δαπάνες διακανονισμού άλλων προβλέψεων. [Παραπομπή:
Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 85 γ
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ExpenseArisingFromExploration
ForAndEvaluationOfMineralRe
sources

X duration,
credit

Έξοδα που προκύπτουν από
έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών
πόρων

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από την αναζήτηση
ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταλ
λεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανανεώ
σιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει το
νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη περιοχή,
καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας και
της οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού
πόρου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β

ifrs-full

ExpenseArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Έξοδα που προκύπτουν από
ασφαλιστήρια συμβόλαια

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμ
βόλαια. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
credit

Έξοδα, κατά είδος

Το ποσό των εξόδων που συναθροίζονται σύμφωνα με τη
φύση τους (για παράδειγμα αποσβέσεις, αγορές υλών, κόστη
μεταφοράς, παροχές σε εργαζομένους και κόστη διαφήμισης)
και δεν ανακατανέμονται μεταξύ των λειτουργιών εντός της
οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 99

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOfDi
scountOnProvisions

Το ποσό των εξόδων που αναγνωρίζεται λόγω της αναστροφής
της προεξόφλησης για προβλέψεις, που προκύπτει από την
επίδραση της παρόδου του χρόνου. [Παραπομπή: Άλλες προ
βλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Έξοδα κατά είδος [abstract]

X duration,
credit

Έξοδα λόγω αναστροφής της
προεξόφλησης για προβλέψεις
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExpenseForPolicyholderClaim
sAndBenefitsWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
credit

Έξοδα για αξιώσεις και παροχές
ασφαλισμένων, χωρίς μείωση για
αντασφάλιση που διακρατήθηκε

Το ποσό των εξόδων για αξιώσεις και παροχές ασφαλισμένων,
χωρίς καμία μείωση για αντασφάλιση που διακρατήθηκε.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 85 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 4 IG24 γ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ExpenseFromCashsettledShare
basedPaymentTransactionsInWh
ichGoodsOrServicesReceived
DidNotQualifyForRecognitionA
sAssets

X duration,
credit

Έξοδα από συναλλαγές που
αφορούν παροχή που εξαρτάται
από την αξία των μετοχών και
διακανονίζονται σε μετρητά στις
οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
που λήφθηκαν δεν πληρούσαν
τις προϋποθέσεις για αναγνώ
ριση ως περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από συναλλαγές που
αφορούν παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και
διακανονίζονται σε μετρητά στις οποίες τα αγαθά ή οι υπηρε
σίες που λήφθηκαν δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ανα
γνώριση ως περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Έξοδα από
συναλλαγές που αφορούν παροχή που εξαρτάται από την
αξία των μετοχών στις οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που
λήφθηκαν δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως
περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X duration,
credit

Έξοδα από συνεχιζόμενη συμ
μετοχή στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
παύσει να αναγνωρίζονται

Το ποσό των εξόδων που έχουν αναγνωριστεί από τη συνεχι
ζόμενη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας στα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνω
ρίζονται (π.χ. αλλαγές εύλογης αξίας σε παράγωγα μέσα).
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία·
Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42G β

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X instant,
debit

Έξοδα από συνεχιζόμενη συμ
μετοχή στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
παύσει να αναγνωρίζονται τα
οποία αναγνωρίζονται σωρευ
τικά

Το ποσό των σωρευμένων εξόδων που έχουν αναγνωριστεί
από τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας
στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύ
σει να αναγνωρίζονται (π.χ. αλλαγές εύλογης αξίας σε παρά
γωγα μέσα). [Παραπομπή: Έξοδα από συνεχιζόμενη συμμε
τοχή στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται· Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42G β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExpenseFromEquitysettledShare
basedPaymentTransactionsInWh
ichGoodsOrServicesReceived
DidNotQualifyForRecognitionA
sAssets

X duration,
credit

Έξοδα από συναλλαγές που
αφορούν παροχή που εξαρτάται
από την αξία των μετοχών και
διακανονίζονται με συμμετοχι
κούς τίτλους στις οποίες τα
αγαθά ή οι υπηρεσίες που
λήφθηκαν δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις για αναγνώριση
ως περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από συναλλαγές που
αφορούν παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και
διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους στις οποίες τα
αγαθά ή οι υπηρεσίες που λήφθηκαν δεν πληρούσαν τις προϋ
ποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομ
πή: Έξοδα από συναλλαγές που αφορούν παροχή που εξαρτά
ται από την αξία των μετοχών στις οποίες τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες που λήφθηκαν δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις
για αναγνώριση ως περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 51 a

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDidNotQua
lifyForRecognitionAsAssets

X duration,
credit

Έξοδα από συναλλαγές που
αφορούν παροχή που εξαρτάται
από την αξία των μετοχών στις
οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
που λήφθηκαν δεν πληρούσαν
τις προϋποθέσεις για αναγνώ
ριση ως περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από συναλλαγές που
αφορούν παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών
στις οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που λήφθηκαν δεν πλη
ρούσαν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακά
στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 51 a

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDidNotQua
lifyForRecognitionAsAssetsAb
stract

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsWithEmployees

Το ποσό των εξόδων από συναλλαγές με εργαζόμενους, οι
οποίες αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Έξοδα από συναλλαγές που
αφορούν παροχή που εξαρτάται
από την αξία των μετοχών στις
οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
που λήφθηκαν δεν πληρούσαν
τις προϋποθέσεις για αναγνώ
ριση ως περιουσιακά στοιχεία
[abstract]

X duration,
credit

Έξοδα από συναλλαγές με
εργαζόμενους, οι οποίες αφο
ρούν παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExpenseIncomeIncludedInProfi
tOrLossLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCo
ntractsIssued

X duration,
credit

Έξοδα (έσοδα) που περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα, υπο
χρεώσεις βάσει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλι
στηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) των υποχρεώσεων βάσει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων, που προ
κύπτει από έξοδα ή έσοδα που περιλαμβάνονται στα αποτελέ
σματα. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλι
στηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ExpenseOfRestructuringActivi
ties

X duration,
credit

Έξοδα δραστηριοτήτων ανα
διάρθρωσης

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με την αναδιάρθρωση. Η
αναδιάρθρωση είναι ένα πρόγραμμα, που σχεδιάζεται και ελέγ
χεται από τη διοίκηση και που ουσιαστικά μεταβάλλει είτε την
έκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται
από την οικονομική οντότητα είτε τον τρόπο με τον οποίο
διεξάγονται οι εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στα
προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: α) πώληση ή
τερματισμός ενός επιχειρηματικού κλάδου· β) το κλείσιμο επι
χειρηματικών εγκαταστάσεων σε μια χώρα ή περιοχή ή η
επαναχωροθέτηση των δραστηριοτήτων από μια χώρα ή
περιοχή σε μια άλλη· γ) οι αλλαγές στη δομή της διοίκησης·
και δ) βασικές αναδιοργανώσεις που έχουν μια ουσιώδη επί
δραση στη φύση και στο κέντρο των εκμεταλλεύσεων της
οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 β

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPe
riodForBadAndDoubtfulDeb
tsForRelatedPartyTransaction

X duration,
credit

Έξοδα που αναγνωρίστηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου
για επισφάλειες και επισφαλείς
οφειλές για συναλλαγή συνδεδε
μένων μερών

Το ποσό των εξόδων που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της
περιόδου σε σχέση με επισφάλειες ή επισφαλείς απαιτήσεις
από συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 δ

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesO
fLowvalueAssetsForWhichReco
gnitionExemptionHasBeenUsed

X duration,
credit

Έξοδα σχετικά με μισθώσεις
περιουσιακών στοιχείων χαμη
λής αξίας για τις οποίες έχει
γίνει χρήση της εξαίρεσης από
την αναγνώριση

Το ποσό των εξόδων των σχετικών με μισθώσεις περιουσια
κών στοιχείων χαμηλής αξίας για τις οποίες έχει γίνει χρήση
της εξαίρεσης από την αναγνώριση στην παράγραφο 6 του
ΔΠΧΑ 16. Τα έξοδα αυτά δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τα
έξοδα που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις περιου
σιακών στοιχείων χαμηλής αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExpenseRelatingToShorttermLe
asesForWhichRecognitionExem
ptionHasBeenUsed

X duration,
credit

Έξοδα σχετικά με βραχυπρόθε
σμες μισθώσεις για τις οποίες
έχει γίνει χρήση της εξαίρεσης
από την αναγνώριση

Το ποσό των εξόδων των σχετικών με βραχυπρόθεσμες μισθώ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 γ
σεις που λογιστικοποιούνται εφαρμόζοντας την παράγραφο 6
του ΔΠΧΑ 16. Το έξοδο που αφορά τις μισθώσεις με διάρκεια
μίσθωσης έως ένα μήνα δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί σε
αυτό το έξοδο. Βραχυπρόθεσμη μίσθωση είναι η μίσθωση η
διάρκεια της οποίας, κατά την ημερομηνία έναρξης, ισούται με
12 μήνες ή με λιγότερο. Η μίσθωση η οποία περιλαμβάνει
δικαίωμα αγοράς δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμη μίσθωση.

ifrs-full

ExpenseRelatingToVariableLea
sePaymentsNotIncludedInMeasu
rementOfLeaseLiabilities

X duration,
credit

Έξοδα που αφορούν τις κατα
βολές κυμαινόμενων μισθωμά
των τα οποία δεν περιλαμβάνο
νται στην επιμέτρηση των υπο
χρεώσεων από μισθώσεις

Το ποσό των εξόδων που αφορά τις καταβολές κυμαινόμενων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 ε
μισθωμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση
των υποχρεώσεων από μισθώσεις. Καταβολές κυμαινόμενων
μισθωμάτων είναι το μέρος των καταβολών τις οποίες πραγ
ματοποιεί ο μισθωτής προς τον εκμισθωτή για το δικαίωμα
χρήσης ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά τη
διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, το οποίο κυμαίνεται λόγω
μεταβολών σε γεγονότα ή περιστάσεις που επέρχονται μετά
την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, εκτός από
την πάροδο του χρόνου. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις από
μίσθωση]

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsuran
ceHeld

X duration,
credit

Έξοδα που προκύπτουν από
αντασφάλιση που διακρατήθηκε

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με αντασφαλιστήρια συμ
βόλαια που διακρατήθηκαν.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 85 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 4 IG24 δ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOfPre
miumsPaidToReinsurer

X duration,
credit

Έξοδα από κατανομή των
ασφαλίστρων που καταβάλλο
νται στον αντασφαλιστή

Το ποσό των εξόδων από κατανομή των ασφαλίστρων που
καταβάλλονται στον αντασφαλιστή. [Παραπομπή: Διακρατού
μενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 86 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ExpensesOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfAvailableforsale
FinancialAssetsRecognisedInO
therComprehensiveIncome

X duration,
credit

Έξοδα για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αναταξινομηθεί από τα διαθέ
σιμα προς πώληση που έχουν
αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα

Το ποσό των εξόδων που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέ
σματα επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
τα οποία έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία των διαθέ
σιμων προς πώληση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση· Λοιπά συνολικά
έσοδα]

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFinancialAsse
tsAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Έξοδα για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αναταξινομηθεί από τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων και έχουν ανα
γνωρισθεί στα αποτελέσματα

Το ποσό των εξόδων που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α ε σματα για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων]

ifrs-full

ExplanationHowServiceConces
sionArrangementHasBeenClassi
fied

text

Επεξήγηση του πώς ταξινομή
θηκε η συμφωνία παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρε
σιών.

Η επεξήγηση του πώς ταξινομήθηκε μια συμφωνία παραχώρη
σης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφω
νίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 ε

ifrs-full

ExplanationOfAccountingPoli
ciesAndMethodsOfComputation
FollowedInInterimFinancialState
ments

text block

Περιγραφή των λογιστικών
πολιτικών και των μεθόδων
υπολογισμού που εφαρμόζονται
στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις [text block]

Η γνωστοποίηση μιας δήλωσης ότι οι ίδιες λογιστικές πολιτι
κές και μέθοδοι υπολογισμού ακολουθούνται στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή, αν τέτοιες πολιτικές ή
μέθοδοι έχουν μεταβληθεί, μια περιγραφή της φύσης και του
αποτελέσματος των μεταβολών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16 A α

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBet
weenDenominatorsUsedToCalcu
lateBasicAndDilutedEarningsPer
Share

text

Επεξήγηση των προσαρμογών
μεταξύ των παρονομαστών που
χρησιμοποιούνται στον υπολογι
σμό των βασικών και των απο
μειωμένων κερδών ανά μετοχή

Η συμφωνία των παρονομαστών που χρησιμοποιούνται στον
υπολογισμό των βασικών και των απομειωμένων κερδών ανά
μετοχή μεταξύ τους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 β
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ifrs-full

▼M2
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfAdjustmentsOfNu
meratorToCalculateBasicEar
ningsPerShare

text

Επεξήγηση των προσαρμογών
του αριθμητή για τον υπολογι
σμό των βασικών κερδών ανά
μετοχή

Η επεξήγηση των προσαρμογών που έγιναν στον αριθμητή
κατά τον υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 a

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOfNu
meratorToCalculateDilutedEar
ningsPerShare

text

Επεξήγηση των προσαρμογών
του αριθμητή για τον υπολογι
σμό των απομειωμένων κερδών
ανά μετοχή

Η επεξήγηση των προσαρμογών που έγιναν στον αριθμητή
κατά τον υπολογισμό των απομειωμένων κερδών ανά μετοχή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 a

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsThat
WouldBeNecessaryToAchieve
FairPresentation

text

Επεξήγηση των προσαρμογών
που θα ήταν απαραίτητες προ
κειμένου να επιτευχθεί μία
ακριβοδίκαιη παρουσίαση

Η επεξήγηση των προσαρμογών των στοιχείων των οικονομι
κών καταστάσεων που η διοίκηση έχει συμπεράνει ότι θα ήταν
απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί μία ακριβοδίκαιη
παρουσίαση, στις περιπτώσεις στις οποίες η διοίκηση διαπι
στώνει ότι η συμμόρφωση προς μια απαίτηση ενός ΔΠΧΑ θα
ήταν τόσο παραπλανητική ώστε να είναι αντίθετη με το σκοπό
των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθεται στο εννοι
ολογικό πλαίσιο, αλλά το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο απαγο
ρεύει την παρέκκλιση από την απαίτηση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 23 β

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAny
GainRecognisedAndLineItemIn
StatementOfComprehensiveInco
meInWhichGainIsRecognisedIn
BargainPurchase

text

Περιγραφή συγκεκριμένου κον
δυλίου σε κατάσταση συνολικών
εσόδων όπου αναγνωρίζεται
κέρδος σε συναλλαγή αγοράς
ευκαιρίας

Η περιγραφή του συγκεκριμένου κονδυλίου στην κατάσταση
συνολικών εσόδων όπου αναγνωρίζεται ένα κέρδος σε μια
συναλλαγή αγοράς ευκαιρίας. [Παραπομπή: Αναγνωρισθέν
κέρδος σε συναλλαγή αγοράς ευκαιρίας]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιδ i

ifrs-full

ExplanationOfAmountReclassi
fiedBetweenProfitOrLossAndO
therComprehensiveIncomeAp
plyingOverlayApproach

text

Επεξήγηση του ποσού που ανα
ταξινομήθηκε μεταξύ αποτελε
σμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων εφαρμόζοντας την προ
σέγγιση επικάλυψης

Επεξήγηση του ποσού που αναταξινομήθηκε μεταξύ αποτελε
σμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων όταν εφαρμόστηκε η
προσέγγιση επικάλυψης, κατά τρόπο που δίνει τη δυνατότητα
στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοή
σουν τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει το εν λόγω ποσό.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ δ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
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ExplanationOfAnyChangesIn
RangeOfOutcomesUndiscounte
dAndReasonsForThoseChange
sForContingentConsideration

text

Επεξήγηση τυχόν μεταβολών
στο όριο διακύμανσης των
απροεξόφλητων αποτελεσμάτων
και των λόγων για αυτές τις
μεταβολές για ενδεχόμενο
αντάλλαγμα

Η επεξήγηση τυχόν μεταβολών στο όριο διακύμανσης των
απροεξόφλητων αποτελεσμάτων και των λόγων για αυτές τις
μεταβολές για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που συνι
στούν ενδεχόμενο αντάλλαγμα σε μια συνένωση επιχειρήσεων.
[Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 β ii

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesInRe
cognisedAmountsOfContingent
Consideration

text

Επεξήγηση τυχόν μεταβολών
στα αναγνωρισμένα ποσά ενδε
χόμενου ανταλλάγματος

Η επεξήγηση τυχόν μεταβολών στα αναγνωρισμένα ποσά περι
ουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που συνιστούν ενδεχό
μενο αντάλλαγμα σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομ
πή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 β i

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquired
ByWayOfGovernmentGrantAn
dInitiallyRecognisedAtFairValue

text

Επεξήγηση περιουσιακών στοι
χείων που αποκτήθηκαν μέσω
κρατικής επιχορήγησης και
αρχικώς αναγνωρίστηκαν στην
εύλογη αξία

Επεξήγηση του κατά πόσον τα περιουσιακά στοιχεία που απο
κτώνται μέσω κρατικών επιχορηγήσεων και αναγνωρίζονται
αρχικά στην εύλογη αξία επιμετρούνται μετά την αναγνώριση
σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους ή τη μέθοδο αναπροσαρ
μογής. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Δημόσιο
[member]· Κρατικές επιχορηγήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 γ iii

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionAbout
FutureWithSignificantRiskOfRe
sultingInMaterialAdjustments

text

Επεξήγηση των πηγών αβεβαι
ότητας των εκτιμήσεων με
σημαντικό κίνδυνο να προκαλέ
σουν σημαντικές προσαρμογές

Η επεξήγηση των κύριων πηγών αβεβαιότητας των εκτιμή
σεων που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
σημαντικές προσαρμογές

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125, γνω
στοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 14 10

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionsTo
MeasureInsuranceAssetsAndLia
bilities

text

Επεξήγηση της διαδικασίας που
χρησιμοποιείται για τον προσ
διορισμό των παραδοχών για την
επιμέτρηση των αναγνωρισμέ
νων περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων, εσόδων και εξό
δων που προκύπτουν από ασφα
λιστήρια συμβόλαια

Η επεξήγηση της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό των παραδοχών που έχουν τη μεγαλύτερη επί
δραση στην επιμέτρηση των αναγνωρισμένων περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων που προκύπτουν
από ασφαλιστήρια συμβόλαια.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ExplanationOfBasisOfPreparatio
nOfUnadjustedComparativeInfor
mation

text

Επεξήγηση της βάσης κατάρτι
σης μη προσαρμοσμένων
συγκριτικών πληροφοριών

Η επεξήγηση της βάσης που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρ
τιση μη προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών στις
οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
Έναρξη ισχύος

ΔΠΧΑ 10 Γ6B,
ΔΠΧΑ 11 Γ13B,
ΔΛΠ 16 80 Α,
ΔΛΠ 27 18Θ,
ΔΛΠ 38 130I,
ΔΠΧΑ 17 Γ27 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfBodyOfAuthorisa
tion

text

Επεξήγηση του φορέα έγκρισης

Η επεξήγηση του ποιος ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις
για έκδοση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 17

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActivitie
sThatPermittedInsurerToReasses
sWhetherItsActivitiesArePredo
minantlyConnectedWithInsu
rance

text

Επεξήγηση της μεταβολής στις
δραστηριότητες η οποία επέ
τρεψε σε ασφαλιστή να επανα
ξιολογήσει κατά πόσον οι δρα
στηριότητές του συνδέονται
κυρίως με την ασφάλιση

Η λεπτομερής επεξήγηση της μεταβολής στις δραστηριότητες
η οποία επέτρεψε σε έναν ασφαλιστή να επαναξιολογήσει
κατά πόσον οι δραστηριότητές του συνδέονται κυρίως με
την ασφάλιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Γ γ iii
- Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActivitie
sThatResultedInInsurerNoLon
gerQualifyingToApplyTempora
ryExemptionFromIFRS9

text

Επεξήγηση της μεταβολής στις
δραστηριότητες η οποία είχε ως
αποτέλεσμα να μην πληροί
πλέον ένας ασφαλιστής τα κρι
τήρια για την εφαρμογή προσω
ρινής εξαίρεσης από το ΔΠΧΑ 9

Η λεπτομερής επεξήγηση της μεταβολής στις δραστηριότητες
η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην πληροί πλέον ένας ασφα
λιστής τα κριτήρια για την εφαρμογή της προσωρινής εξαίρε
σης από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Δ γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusines
sModelForManagingFinancialAs
sets

text

Επεξήγηση της μεταβολής στο
επιχειρηματικό μοντέλο για τη
διαχείριση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων

Η επεξήγηση της μεταβολής στο επιχειρηματικό μοντέλο της γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B β
οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]
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Παραπομπές

ExplanationOfChangeInNameO
fReportingEntityOrOtherMean
sOfIdentificationFromEndOfPre
cedingReportingPeriod

text

Επεξήγηση της μεταβολής της
επωνυμίας της αναφέρουσας
οικονομικής οντότητας ή άλλου
προσδιορισμού της ταυτότητας
από το τέλος της προηγούμενης
περιόδου αναφοράς

Η επεξήγηση της μεταβολής είτε του ονόματος της αναφέρου
σας οικονομικής οντότητας είτε τυχόν άλλου προσδιορισμού
της ταυτότητας από το τέλος της προηγούμενης περιόδου ανα
φοράς.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 51 a

ifrs-full

ExplanationOfChangesInAppli
cableTaxRatesToPreviousAccou
ntingPeriod

text

Επεξήγηση των μεταβολών
στους εφαρμοστέους συντελε
στές σε σχέση με την προηγού
μενη λογιστική περίοδο

Η επεξήγηση των μεταβολών στον εφαρμοστέο συντελεστή ή
συντελεστές της οικονομικής οντότητας σε σχέση με την
προηγούμενη λογιστική περίοδο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 δ

ifrs-full

ExplanationOfChangesInDescri
ptionOfRetirementBenefitPlan

text

Επεξήγηση των μεταβολών στην
περιγραφή προγράμματος παρο
χών εξόδου από την υπηρεσία

Η επεξήγηση των μεταβολών στην περιγραφή προγράμματος γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36 ζ
παροχών εξόδου από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της
περιόδου που καλύπτει η έκθεση.

ifrs-full

ExplanationOfContractualObliga
tionsToPurchaseConstructOrDe
velopInvestmentPropertyOrFor
RepairsMaintenanceOrEnhance
ments

text

Επεξήγηση συμβατικών δεσμεύ
σεων για την αγορά, κατασκευή
ή αξιοποίηση της επένδυσης σε
ακίνητα ή για επισκευές, συντή
ρηση ή αναβάθμιση

Η επεξήγηση των συμβατικών δεσμεύσεων για την αγορά,
κατασκευή ή αξιοποίηση της επένδυσης σε ακίνητα ή για επι
σκευές, συντήρηση ή αναβάθμιση. [Παραπομπή: Επενδύσεις
σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 75 η

ifrs-full

ExplanationOfCreditRiskMana
gementPracticesAndHowThey
RelateToRecognitionAndMeasu
rementOfExpectedCreditLosse
sExplanatory

text block

Επεξήγηση των πρακτικών δια
χείρισης πιστωτικού κινδύνου
και του τρόπου με τον οποίο
αυτές σχετίζονται με την ανα
γνώριση και επιμέτρηση των
αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών [text block]

Η επεξήγηση των πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
και του τρόπου τον οποίο αυτές σχετίζονται με την αναγνώ
ριση και επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35F
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ExplanationOfDepartureFro
mIFRS

text

Επεξήγηση της παρέκκλισης από
ΔΠΧΑ

Η επεξήγηση της παρέκκλισης της οικονομικής οντότητας από γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 20 β, γνω
ένα ΔΠΧΑ, με τη γνωστοποίηση ότι έχει συμμορφωθεί με τα στοποίηση: ΔΛΠ 1 20 γ
εφαρμοστέα ΔΠΧΑ, με εξαίρεση την παρέκκλιση από μία
συγκεκριμένη απαίτηση προκειμένου να επιτύχει την ακριβο
δίκαιη παρουσίαση, Αυτό περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση του
τίτλου του ΔΠΧΑ από το οποίο έχει παρεκκλίνει η οικονομική
οντότητα, του είδους της παρέκκλισης (συμπεριλαμβανόμενου
του χειρισμού που το ΔΠΧΑ θα απαιτούσε), του λόγου για τον
οποίο αυτός ο χειρισμός θα ερχόταν σε σύγκρουση με το
σκοπό των οικονομικών καταστάσεων καθώς παρατίθεται
στο Εννοιολογικό Πλαίσιο, και του χειρισμού που υιοθετήθη
κε. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

ifrs-full

ExplanationOfDesignatedFinan
cialAssetsThatAreHeldOutside
LegalEntityThatIssuesContrac
tsWithinScopeOfIFRS4

text

Επεξήγηση των καθορισμένων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που διακρατού
νται εκτός της νομικής οντότη
τας που εκδίδει συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 4

Η επεξήγηση των καθορισμένων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που διακρατούνται εκτός της νομικής οντό
τητας που εκδίδει συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 4

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ γ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfAnyInve
stmentInEmployer

text

Επεξήγηση λεπτομερειών σχε
τικά με τυχόν επενδύσεις στον
εργοδότη

Η επεξήγηση των λεπτομερειών τυχόν επένδυσης στον εργο
δότη την οποία έχει ένα πρόγραμμα παροχών εξόδου από την
υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 α iv

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGuaran
teesGivenOrReceivedOfOutstan
dingBalancesForRelatedParty
Transaction

text

Επεξήγηση λεπτομερειών των
εγγυήσεων που δόθηκαν ή ελή
φθησαν για ανεξόφλητα υπό
λοιπα για συναλλαγή μεταξύ
συνδεδεμένων μερών

Η επεξήγηση των λεπτομερειών των εγγυήσεων που δόθηκαν
ή ελήφθησαν για ανεξόφλητα υπόλοιπα για συναλλαγές
μεταξύ συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Εγγυήσεις [mem
ber]· Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 β ii
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ExplanationOfDetailsOfInve
stmentExceedingEitherFivePer
CentOfNetAssetsAvailableFor
BenefitsOrFivePerCentOfAny
ClassOrTypeOfSecurity

text

Επεξήγηση των λεπτομερειών
επένδυσης που υπερβαίνει το
πέντε τοις εκατό των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που
είναι διαθέσιμα για παροχές ή το
πέντε τοις εκατό κάθε κατηγο
ρίας ή τύπου εξασφάλισης

Η επεξήγηση των λεπτομερειών μιας μεμονωμένης επένδυσης
που υπερβαίνει το 5 % των περιουσιακών στοιχείων ενός
προγράμματος παροχών εξόδου από την υπηρεσία, μείον τις
υποχρεώσεις του, εκτός από την αναλογιστική παρούσα αξία
των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, ή το
5 % κάθε κατηγορίας ή τύπου εξασφάλισης.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 α iii

ifrs-full

ExplanationOfDifferenceBetwee
nOperatingLeaseCommitmen
tsDisclosedApplyingIAS17And
LeaseLiabilitiesRecognisedAtDa
teOfInitialApplicationO
fIFRS16Explanatory

text block

Επεξήγηση της διαφοράς μεταξύ
των υποχρεώσεων λειτουργικής
μίσθωσης που δημοσιοποι
ήθηκαν με την εφαρμογή του
ΔΛΠ 17 και των υποχρεώσεων
μίσθωσης που αναγνωρίστηκαν
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 [text
block]

Η επεξήγηση της διαφοράς μεταξύ: α) των δεσμεύσεων λει
τουργικών μισθώσεων που γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το
ΔΛΠ 17 στη λήξη της ετήσιας περιόδου αναφοράς η οποία
προηγήθηκε της ημερομηνίας αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ
16, προεξοφλημένων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού
κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής· και β) των υποχρε
ώσεων από μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση
οικονομικής θέσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 16. Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το
επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής εάν δανει
ζόταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά ενός περιουσια
κού στοιχείου παρόμοιας αξίας με το περιουσιακό στοιχείο με
δικαίωμα χρήσης, για παρόμοια χρονική περίοδο, με παρό
μοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 C12 β

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasureme
ntOfFairValueOfGoodsOrServi
cesReceived

text

Επεξήγηση της άμεσης επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας αγα
θών ή υπηρεσιών που ελήφθη
σαν

Η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο καθορίστηκε η εύλογη
αξία των αγαθών ή υπηρεσιών που ελήφθησαν, εάν επιμετρή
θηκε άμεσα (για παράδειγμα, αν η εύλογη αξία είχε επιμετρη
θεί σε χρηματιστηριακή τιμή για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρε
σίες).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 48
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfDisposalOfInve
stmentPropertyCarriedAtCostO
rInAccordanceWithIFRS16With
inFairValueModel

text

Επεξήγηση της διάθεσης επεν
δύσεων σε ακίνητα που κατα
χωρίζονται στο κόστος ή σύμ
φωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός
υποδείγματος εύλογης αξίας

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι η οικονομική οντότητα έχει
διαθέσει επενδύσεις σε ακίνητα που δεν καταχωρίζονται στην
εύλογη αξία, όταν η οικονομική οντότητα επιμετρά τις επεν
δύσεις σε ακίνητα στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16
εντός υποδείγματος εύλογης αξίας, επειδή ο αξιόπιστος προσ
διορισμός της εύλογης αξίας δεν είναι εφικτός σε συνεχή
βάση. [Παραπομπή: Στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16
εντός υποδείγματος εύλογης αξίας [member]· Επενδύσεις σε
ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 δ i

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
ForBiologicalAssetForWhich
FairValueBecomesReliablyMea
surable

text

Επεξήγηση της επίδρασης της
μεταβολής για βιολογικό περι
ουσιακό στοιχείο για το οποίο η
εύλογη αξία καθίσταται αξιόπι
στα μετρήσιμη

Η επεξήγηση της επίδρασης που έχει η μεταβολή της επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας για βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
που είχαν προηγουμένως επιμετρηθεί στο κόστος τους μείον
τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομεί
ωσης, αλλά για τα οποία η εύλογη αξία καθίσταται αξιόπιστα
μετρήσιμη. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία·
Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 56 γ

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesI
nAssumptionsToMeasureInsuran
ceAssetsAndInsuranceLiabilities

text

Επεξήγηση της επίδρασης των
μεταβολών των παραδοχών για
την επιμέτρηση ασφαλιστικών
περιουσιακών στοιχείων και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Η επεξήγηση της επίδρασης των μεταβολών των παραδοχών
για την επιμέτρηση των ασφαλιστικών περιουσιακών στοι
χείων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δείχνοντας ιδιαιτέρως
την επίδραση κάθε αλλαγής που επιδρά ουσιαστικά στις οικο
νομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
sInCompositionOfEntityDuringI
nterimPeriod

text

Επεξήγηση της επίδρασης των
αλλαγών στη σύνθεση της οικο
νομικής οντότητας κατά τη
διάρκεια της ενδιάμεσης περιό
δου

Η επεξήγηση της επίδρασης των αλλαγών στη σύνθεση της
οντότητας κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου, περι
λαμβανομένων συνενώσεων επιχειρήσεων, απόκτησης ή απώ
λειας ελέγχου θυγατρικών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων,
αναδιαρθρώσεων και διακοπτόμενων δραστηριοτήτων. [Παρα
πομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Διακοπείσες δρα
στηριότητες [member]· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A i
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ifrs-full
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfEffectOfChange
sInPlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSale
OnResultsOfOperationsForCur
rentPeriod

text

Επεξήγηση της επίδρασης των
αλλαγών σχεδίου πώλησης μη
κυκλοφορούντος περιουσιακού
στοιχείου ή ομάδας διάθεσης
κατεχόμενου/-ης προς πώληση
στα αποτελέσματα των εκμεταλ
λεύσεων για την τρέχουσα
περίοδο

Η επεξήγηση της επίδρασης των αλλαγών σχεδίου πώλησης
μη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας διάθε
σης κατεχόμενου/-ης προς πώληση στα αποτελέσματα των
εκμεταλλεύσεων για την τρέχουσα περίοδο [Παραπομπή: Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα/-ες προς πώληση· Ομάδες διά
θεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 42

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
sInPlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSale
OnResultsOfOperationsForPrior
Period

text

Επεξήγηση της επίδρασης των
αλλαγών σχεδίου πώλησης μη
κυκλοφορούντος περιουσιακού
στοιχείου ή ομάδας διάθεσης
κατεχόμενου/-ης προς πώληση
στα αποτελέσματα των εκμεταλ
λεύσεων για προηγούμενη
περίοδο

Η επεξήγηση της επίδρασης της απόφασης για την αλλαγή του
σχεδίου της πώλησης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοι
χείων ή ομάδων διάθεσης κατεχόμενων προς πώληση στα απο
τελέσματα των εκμεταλλεύσεων για προγενέστερες περιόδους
που παρουσιάζονται. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περι
ουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως
κατεχόμενα/-ες προς πώληση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 42

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba
sedPaymentsOnFinancialPosi
tions

text block

Επεξήγηση της επίδρασης των
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών στην
οικονομική θέση της οικονομι
κής οντότητας [text block]

Η επεξήγηση που επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων να κατανοήσουν την επίδραση των συναλλαγών
που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba
sedPaymentsOnProfitOrLoss

text block

Επεξήγηση της επίδρασης των
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών στα απο
τελέσματα της οικονομικής
οντότητας [text block]

Η επεξήγηση που επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων να κατανοήσουν την επίδραση των συναλλαγών
που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών στα αποτελέσματα της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 50
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Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedCashFlows

text

Επεξήγηση του αποτελέσματος
της μετάβασης στις ταμειακές
ροές που παρουσιάζονται

Η επεξήγηση των σημαντικών προσαρμογών στην κατάσταση
ταμειακών ροών που προκύπτουν από τη μετάβαση από τις
προηγούμενες ΓΑΛΑ στα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Προηγούμε
νες ΓΑΛΑ [member]· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 25, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 1 23

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedFinancialPerfor
mance

text

Επεξήγηση του αποτελέσματος
της μετάβασης στην παρουσια
ζόμενη χρηματοοικονομική επί
δοση

Η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η μετάβαση από τις
προηγούμενες ΓΑΛΑ στα ΔΠΧΑ επηρέασε την παρουσιαζό
μενη χρηματοοικονομική επίδοση της οικονομικής οντότητας.
[Παραπομπή: Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]· ΔΠΧΑ [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 23

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedFinancialPosition

text

Επεξήγηση του αποτελέσματος
της μετάβασης στην παρουσια
ζόμενη οικονομική θέση

Η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η μετάβαση από τις
προηγούμενες ΓΑΛΑ στα ΔΠΧΑ επηρέασε την παρουσιαζό
μενη οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. [Παραπομ
πή: Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 23

ifrs-full

ExplanationOfEffectThatTimin
gOfSatisfactionOfPerformanceO
bligationsAndTypicalTimingOf
PaymentHaveOnContractAsse
tsAndContractLiabilitiesExplana
tory

text block

Επεξήγηση της επίδρασης που
έχει ο χρόνος εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων εκτέλεσης και ο
τυπικός χρόνος της πληρωμής
στα συμβατικά περιουσιακά
στοιχεία και τις συμβατικές
υποχρεώσεις [text block]

Η επεξήγηση της επίδρασης που έχει ο χρόνος εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων εκτέλεσης και ο τυπικός χρόνος της πλη
ρωμής στα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και τις συμβατικές
υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις εκτέλεσης [member]·
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία· Συμβατικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 117

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan
cialEffectContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Επεξήγηση των εκτιμώμενων
οικονομικών επιπτώσεων, ενδε
χόμενες υποχρεώσεις σε συνέ
νωση επιχειρήσεων

Η επεξήγηση των εκτιμώμενων οικονομικών επιπτώσεων που
αναγνωρίζονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]· Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι i
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ifrs-full
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Τύπος στοιχείου
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfEstimatedFinan
cialEffectOfContingentAssets

text

Επεξήγηση των εκτιμώμενων
οικονομικών επιπτώσεων των
ενδεχόμενων περιουσιακών
στοιχείων

Η επεξήγηση των εκτιμώμενων οικονομικών επιπτώσεων πιθα
νών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από παρελθόντα
γεγονότα και των οποίων η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνον
από την επέλευση ή τη μη επέλευση ενός ή περισσότερων
αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων, όχι καθ’ ολοκληρίαν υπο
κείμενων στον έλεγχο της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 89

ifrs-full

ExplanationOfFactAndBasisFor
PreparationOfFinancialStatemen
tsWhenNotGoingConcernBasis

text

Επεξήγηση του γεγονότος και
της βάσης για την κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων
όταν αυτές δεν καταρτίζονται
στη βάση της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι η οικονομική οντότητα δεν
έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και επεξήγηση της βάσης
επί της οποίας καταρτίστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 25

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInReachin
gDecisionThatProvisionOfSup
portToPreviouslyUnconsolidated
StructuredEntityResultedInObtai
ningControl

text

Επεξήγηση των παραγόντων για
τη λήψη της απόφασης για την
παροχή στήριξης σε προηγουμέ
νως μη ενοποιημένη δομημένη
οικονομική οντότητα που είχε
ως αποτέλεσμα την απόκτηση
ελέγχου

Η επεξήγηση των σχετικών παραγόντων για τη λήψη της από
φασης από μητρική εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές
της να παράσχει, χωρίς να έχει συμβατική υποχρέωση να το
πράξει, οικονομική ή άλλη στήριξη σε μια προηγουμένως μη
ενοποιημένη δομημένη οικονομική οντότητα που είχε ως απο
τέλεσμα η οικονομική οντότητα να ελέγχει τη δομημένη οικο
νομική οντότητα. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]· Μη
ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 16

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCircum
stancesIndicatingRareSituation
ForReclassificationOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

text

Επεξήγηση των γεγονότων και
των περιστάσεων που υποδει
κνύουν σπάνια περίπτωση για
ανακατάταξη από τα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Η επεξήγηση των γεγονότων και των περιστάσεων που υπο
δεικνύουν μια σπάνια περίπτωση για την ανακατάταξη χρημα
τοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν κατέχονται
πλέον για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον
από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμά
των. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων· Ανακατάταξη
από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfFactsAndCircum
stancesOfSaleOrReclassificatio
nAndExpectedDisposalManne
rAndTiming

text

Επεξήγηση των γεγονότων και
των περιστάσεων της πώλησης ή
αναταξινόμησης και αναμενόμε
νης διάθεσης, τρόπος και χρο
νοδιάγραμμα

Η επεξήγηση των γεγονότων και των περιστάσεων της πώλη
σης ή που οδηγούν στην αναμενόμενη διάθεση, καθώς και του
τρόπου και του χρονοδιαγράμματος της διάθεσης, όταν ένα μη
κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα διάθεσης έχει
καταταχθεί ως κατεχόμενο/-η προς πώληση ή έχει πωληθεί.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 41 β

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggrega
teCarryingAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithIndefinite
UsefulLivesAllocatedToRecove
rableAmountsIsSignificant

text

Επεξήγηση του γεγονότος ότι η
συνολική λογιστική αξία της
υπεραξίας ή των άυλων περιου
σιακών στοιχείων με αόριστες
ωφέλιμες ζωές που επιμερίστηκε
στις μονάδες δημιουργίας ταμει
ακών ροών είναι σημαντική

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι η συνολική λογιστική αξία της
υπεραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη
ωφέλιμη διάρκεια ζωής που επιμερίστηκε στη μονάδα (ομάδα
μονάδων) δημιουργίας ταμειακών ροών είναι σημαντική σε
σχέση με τη συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας ή των
άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη ωφέλιμη διάρκεια
ζωής της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Λογιστική
αξία [member]· Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [mem
ber]· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCarryin
gAmountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUsefulLi
vesIsNotSignificant

text

Επεξήγηση του γεγονότος ότι η
συνολική λογιστική αξία της
υπεραξίας ή των άυλων περιου
σιακών στοιχείων με αόριστες
ωφέλιμες ζωές δεν είναι σημα
ντική

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι η συνολική λογιστική αξία της
υπεραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη
ωφέλιμη διάρκεια ζωής που επιμερίστηκε σε μια μονάδα
(ομάδα μονάδων) μεταξύ πολλαπλών μονάδων (ομάδων μονά
δων) δημιουργίας ταμειακών ροών δεν είναι σημαντική σε
σχέση με τη συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας ή των
άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη ωφέλιμη διάρκεια
ζωής της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Λογιστική
αξία [member]· Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [mem
ber]· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135

ifrs-full

ExplanationOfFactThatEntity
sOwnersOrOthersHavePowerTo
AmendFinancialStatementsAfte
rIssue

text

Επεξήγηση του γεγονότος ότι οι
ιδιοκτήτες της οικονομικής
οντότητας ή άλλοι έχουν την
ισχύ να τροποποιούν τις οικονο
μικές καταστάσεις μετά την
έκδοση

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι οι ιδιοκτήτες της οικονομικής
οντότητας ή άλλοι έχουν την ισχύ να τροποποιούν τις οικονο
μικές καταστάσεις μετά την έκδοση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 17
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 30 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ExplanationOfFactThatFinancia
lInstrumentsWhoseFairValuePre
viouslyCouldNotBeReliablyMea
suredAreDerecognised

text

Επεξήγηση του γεγονότος ότι τα
χρηματοοικονομικά μέσα των
οποίων η εύλογη αξία δεν μπο
ρούσε να επιμετρηθεί με αξιοπι
στία παύουν να αναγνωρίζονται

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα
των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορούσε να επιμετρηθεί με
αξιοπιστία παύουν να αναγνωρίζονται. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial
StatementsAndCorrespondingFi
guresForPreviousPeriodsHaveBe
enRestatedForChangesInGeneral
PurchasingPowerOfFunctional
Currency

text

Επεξήγηση του γεγονότος ότι οι
οικονομικές καταστάσεις και τα
αντίστοιχα ποσά των προηγού
μενων περιόδων έχουν επανα
διατυπωθεί, λόγω μεταβολών της
γενικής αγοραστικής δύναμης
του νομίσματος λειτουργίας

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι οι οικονομικές καταστάσεις γνωστοποίηση: ΔΛΠ 29 39 a
και τα αντίστοιχα ποσά των προηγούμενων περιόδων έχουν
επαναδιατυπωθεί, λόγω μεταβολών της γενικής αγοραστικής
δύναμης του νομίσματος λειτουργίας και, ως αποτέλεσμα,
εμφανίζονται με βάση την τρέχουσα κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού μονάδα μέτρησης, για τη χρηματοοικονομική
αναφορά σε συνθήκες υπερπληθωρισμού.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial
StatementsForPreviousPeriods
NotPresented

text

Επεξήγηση του γεγονότος ότι
δεν παρουσιάζονται οικονομικές
καταστάσεις για προηγούμενες
περιόδους

Η επεξήγηση, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της οικο
νομικής οντότητας βάσει των ΔΠΧΑ, του γεγονότος ότι η
οικονομική οντότητα δεν παρουσίασε οικονομικές καταστά
σεις για προηγούμενες περιόδους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 28

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaximu
mAmountOfPaymentForContin
gentConsiderationArrangemen
tsAndIndemnificationAssetsI
sUnlimited

text

Επεξήγηση του γεγονότος ότι το
μέγιστο ποσό καταβολής για
συμφωνίες ενδεχόμενου ανταλ
λάγματος και περιουσιακά στοι
χεία αποζημίωσης είναι απεριό
ριστο

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι το μέγιστο ποσό καταβολής
για συμφωνίες ενδεχόμενου ανταλλάγματος και περιουσιακά
στοιχεία αποζημίωσης είναι απεριόριστο.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ζ iii

ifrs-full

ExplanationOfFactThatSharesHa
veNoParValue

text

Επεξήγηση του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν αξία στο
άρτιο

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι οι μετοχές δεν έχουν αξία στο
άρτιο. [Παραπομπή: Αξία στο άρτιο ανά μετοχή]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α iii
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ExplanationOfFinancialEffectO
fAdjustmentsRelatedToBusines
sCombinations

text

Επεξήγηση των οικονομικών
επιπτώσεων των προσαρμογών
που σχετίζονται με συνενώσεις
επιχειρήσεων

Η επεξήγηση των οικονομικών επιπτώσεων των προσαρμογών
που αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς και
που σχετίζονται με συνενώσεις επιχειρήσεων που πραγματο
ποιήθηκαν στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους ανα
φοράς. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 61

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectO
fContingentLiabilities

text

Επεξήγηση των εκτιμώμενων
οικονομικών επιπτώσεων των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων

Η επεξήγηση των εκτιμώμενων οικονομικών επιπτώσεων των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86 α

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
DepartureFromIFRS

text

Επεξήγηση των οικονομικών
επιπτώσεων της παρέκκλισης
από ΔΠΧΑ

Η επεξήγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρέκκλισης
από ΔΠΧΑ για στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων που
θα είχαν παρουσιαστεί αν οι οικονομικές καταστάσεις ήταν
σύμφωνες με την απαίτηση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 20 δ

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
NonadjustingEventAfterRepor
tingPeriod

text block

Επεξήγηση των οικονομικών
επιπτώσεων μη διορθωτικού
γεγονότος μετά την περίοδο
αναφοράς [text block]

Η επεξήγηση είτε της εκτίμησης των οικονομικών επιπτώσεων
ενός μη διορθωτικού γεγονότος μετά την περίοδο αναφοράς
είτε της δήλωσης ότι μια τέτοια εκτίμηση δεν μπορεί να πραγ
ματοποιηθεί.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 21 β

ifrs-full

ExplanationOfGainOrLossTha
tRelatesToIdentifiableAssetsAc
quiredOrLiabilitiesAssumedIn
BusinessCombination

text

Επεξήγηση του κέρδους ή της
ζημίας που σχετίζεται με ανα
γνωρίσιμα αποκτηθέντα περιου
σιακά στοιχεία ή αναληφθείσες
υποχρεώσεις σε συνένωση επι
χειρήσεων και είναι του μεγέ
θους, της φύσης ή της επίπτωσης
ώστε η γνωστοποίηση είναι
συναφής για την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων της
συνενωμένης οικονομικής οντό
τητας

Η επεξήγηση του κέρδους ή της ζημίας που αφενός σχετίζεται
με αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία ή αναλη
φθείσες υποχρεώσεις σε συνένωση επιχειρήσεων και αφετέρου
είναι του μεγέθους, της φύσης ή της επίπτωσης ώστε η γνω
στοποίηση είναι συναφής για την κατανόηση των οικονομικών
καταστάσεων της συνενωμένης οικονομικής οντότητας. [Πα
ραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 ε
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19 β

ExplanationOfGainsLossesReco
gnisedWhenControlInSubsidia
ryIsLost

text

Περιγραφή συγκεκριμένου ή
συγκεκριμένων κονδυλίων στα
αποτελέσματα όπου αναγνωρίζε
ται το κέρδος (η ζημία) όταν
χάνεται ο έλεγχος θυγατρικής

Η περιγραφή συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων κονδυλίων στα
αποτελέσματα όπου αναγνωρίζεται το κέρδος ή η ζημία (αν
δεν παρουσιάζεται χωριστά) όταν χάνεται ο έλεγχος μιας θυγα
τρικής. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffective
nessResultingFromSourcesTha
tEmergedInHedgingRelationship

text

Επεξήγηση της αναποτελεσματι
κότητας της αντιστάθμισης που
οφείλεται σε αίτια τα οποία
προέκυψαν στη σχέση αντιστάθ
μισης

Η επεξήγηση της αναποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23E
που οφείλεται σε αίτια τα οποία προέκυψαν στη σχέση αντι
στάθμισης. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματικότη
τας αντιστάθμισης]

ifrs-full

ExplanationOfHowAndWhyEnti
tyHadAndCeasedToHaveFunc
tionalCurrencyForWhichRelia
bleGeneralPriceIndexIsNotAvai
lableAndNoExchangeabilityWi
thStableForeignCurrencyExists

text

Επεξήγηση του τρόπου και του
λόγου για τον οποίο η οικονο
μική οντότητα είχε, και έπαψε
να έχει, νόμισμα λειτουργίας για
το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμος
αξιόπιστος γενικός δείκτης τιμών
και δεν υπάρχει ανταλλαξιμό
τητα με σταθερό ξένο νόμισμα

Η επεξήγηση, όταν η οικονομική οντότητα έχει νόμισμα λει
τουργίας το οποίο ήταν, ή είναι, το νόμισμα υπερπληθωριστι
κής οικονομίας, του πώς και γιατί η οικονομική οντότητα είχε,
και έπαψε να έχει, ένα νόμισμα λειτουργίας για το οποίο δεν
υπάρχει διαθέσιμος αξιόπιστος γενικός δείκτης τιμών και δεν
υπάρχει ανταλλαξιμότητα με σταθερό ξένο νόμισμα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 31C

ifrs-full

ExplanationOfHowEntityDeter
minedMeasurementOfInsurance
ContractsAtTransitionDate

text

Επεξήγηση του τρόπου με τον
οποίο η οικονομική οντότητα
προσδιόρισε την επιμέτρηση των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων
κατά την ημερομηνία μετάβασης

Η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο μια οικονομική οντό
τητα προσδιόρισε την επιμέτρηση των ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων κατά την ημερομηνία μετάβασης. [Παραπομπή: Ασφα
λιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 115 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfHowRateRegulato
rIsRelated

text

Επεξήγηση του πώς σχετίζεται ο
ρυθμιστής των τιμών

Η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο σχετίζεται ο ρυθμιστής
των τιμών με την οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Περι
γραφή της ταυτότητας του/των ρυθμιστή/-ών τιμών]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30 β
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ExplanationOfHowSignificant
ChangesInGrossCarryingAmou
ntOfFinancialInstrumentsContri
butedToChangesInLossAllo
wance

text

Επεξήγηση του πώς οι μεταβο
λές στην προ αποσβέσεων λογι
στική αξία των χρηματοοικονο
μικών μέσων συνέβαλαν στις
μεταβολές της πρόβλεψης ζημίας

Η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι μεταβολές στην προ
αποσβέσεων λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών μέσων
συνέβαλαν στις μεταβολές της πρόβλεψης ζημίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOfSa
tisfactionOfPerformanceObliga
tionsRelatesToTypicalTimingOf
Payment

text

Επεξήγηση του πώς ο χρόνος
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
εκτέλεσης σχετίζεται με τον
τυπικό χρόνο της πληρωμής

Η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο χρόνος εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων εκτέλεσης σχετίζεται με τον τυπικό χρόνο
της πληρωμής. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις εκτέλεσης [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 117

ifrs-full

ExplanationOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedByClas
sOfAssetsAndByReportableSeg
ment

text block

Γνωστοποίηση ζημίας απομεί
ωσης που αναγνωρίστηκε ή
αναστράφηκε για μονάδα δημι
ουργίας ταμειακών ροών [text
block]

Η γνωστοποίηση ζημίας απομείωσης που αναγνωρίστηκε ή
αναστράφηκε για μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.
[Παραπομπή: Ζημία απομείωσης· Αναστροφή ζημίας απομεί
ωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ ii

ifrs-full

ExplanationOfIndependentValue
rUsedForRevaluationProperty
PlantAndEquipment

text

Επεξήγηση της συμμετοχής ανε
ξάρτητου εκτιμητή σε αναπρο
σαρμογές αξίας, ενσώματα πάγια

Η επεξήγηση του κατά πόσον ένας ανεξάρτητος εκτιμητής
συμμετείχε για στοιχεία ενσώματων παγίων που δηλώνονται
στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους. [Παραπομπή: Ενσώματα
πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 77 β

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplicatio
nOfImpairmentRequirementsFor
FinancialInstrumentsExplanatory

text block

Επεξήγηση αρχικής εφαρμογής
των απαιτήσεων απομείωσης για
χρηματοπιστωτικά μέσα [text
block]

Η επεξήγηση της αρχικής εφαρμογής των απαιτήσεων απομεί
ωσης για χρηματοπιστωτικά μέσα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42P
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ExplanationOfInputsAssumption
sAndEstimationTechniquesUsed
ToApplyImpairmentRequiremen
tsExplanatory

text block

Επεξήγηση των δεδομένων, των
παραδοχών και των τεχνικών
εκτίμησης που χρησιμοποιούνται
κατά την εφαρμογή των απαιτή
σεων απομείωσης [text block]

Η επεξήγηση των δεδομένων, των παραδοχών και των τεχνι
κών εκτίμησης που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των
απαιτήσεων απομείωσης για χρηματοπιστωτικά μέσα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35G

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpenses

text

Επεξήγηση των χρηματοοικονο
μικών εσόδων (εξόδων) ασφάλι
σης

Η επεξήγηση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 110 εσόδων (εξόδων) ασφάλισης κατά την περίοδο αναφοράς. [Πα Έναρξη ισχύος 1-1-2021
ραπομπή: χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης]

ifrs-full

ExplanationOfInterestRevenue
ReportedNetOfInterestExpense

text

Επεξήγηση των εσόδων από
τόκους που παρουσιάζονται
χωριστά από τα έξοδα για
τόκους

Η επεξήγηση ότι η οικονομική οντότητα παρουσίασε χωριστά
τα καθαρά έσοδα από τόκους του τομέα από τα έξοδά της για
τόκους. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

ifrs-full

ExplanationOfInvestingAndFi
nancingTransactionsNotRequire
UseOfCashOrCashEquivalents

text

Επεξήγηση των επενδυτικών και
χρηματοδοτικών συναλλαγών
που δεν απαιτούν τη χρήση
ταμειακών διαθεσίμων ή ταμει
ακών ισοδυνάμων

Η επεξήγηση των σχετικών πληροφοριών για τις επενδυτικές
και χρηματοδοτικές συναλλαγές που δεν απαιτούν τη χρήση
ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 43

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementOfIn
dependentValuerInRevaluation
RightofuseAssets

text

Επεξήγηση της συμμετοχής ανε
ξάρτητου εκτιμητή σε αναπρο
σαρμογές αξίας, περιουσιακά
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

Η επεξήγηση του κατά πόσον ένας ανεξάρτητος εκτιμητής
συμμετείχε για περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
που δηλώνονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους. [Παρα
πομπή: Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 57
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ExplanationOfIssuancesRepurch
asesAndRepaymentsOfDebtAn
dEquitySecurities

text

Επεξήγηση εκδόσεων, επαναγο
ρών και εξοφλήσεων χρεωστι
κών και συμμετοχικών τίτλων

Η επεξήγηση των εκδόσεων, των επαναγορών και των εξο
φλήσεων χρεωστικών και συμμετοχικών τίτλων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A ε

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesOfAs
setsAffectedByImpairmentLosse
sOrReversalsOfImpairmentLos
ses

text

Επεξήγηση των κύριων κατηγο
ριών περιουσιακών στοιχείων
που επηρεάζονται από ζημίες
απομείωσης ή από αναστροφές
ζημιών απομείωσης

Η επεξήγηση των κύριων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων
που επηρεάζονται από ζημίες απομείωσης ή από αναστροφές
ζημιών απομείωσης. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 131 a

ifrs-full

ExplanationOfMainEventsAnd
CircumstancesThatLedToReco
gnitionOfImpairmentLossesAn
dReversalsOfImpairmentLosses

text

Επεξήγηση των κύριων γεγονό
των και περιστάσεων που οδή
γησαν στην αναγνώριση ζημιών
απομείωσης και αναστροφών
ζημιών απομείωσης

Η επεξήγηση των κύριων γεγονότων και περιστάσεων που
οδήγησαν στην αναγνώριση ζημιών απομείωσης και αναστρο
φών ζημιών απομείωσης. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 131 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 a

ifrs-full

ExplanationOfManagementJud
gementsInApplyingEntitysAcco
untingPoliciesWithSignificantEf
fectOnRecognisedAmounts

text

Εξήγηση των κρίσεων της διοί
κησης κατά την εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών της οικο
νομικής οντότητας με σημαντική
επίδραση στα ποσά που ανα
γνωρίζονται

Η επεξήγηση των κρίσεων, εκτός εκείνων που αφορούν εκτι
μήσεις, που διατύπωσε η διοίκηση κατά τη διαδικασία της
εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της οικονομικής οντό
τητας και οι οποίες έχουν τις σημαντικότερες επιπτώσεις στα
ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 122

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEven
tsSubsequentToEndOfInterimPe
riodThatHaveNotBeenReflected

text

Επεξήγηση γεγονότων μεταγενέ
στερων της ενδιάμεσης περιό
δου, που δεν έχουν απεικονιστεί

η επεξήγηση γεγονότων μεταγενέστερων της ενδιάμεσης
περιόδου, που δεν έχουν απεικονιστεί στις οικονομικές κατα
στάσεις για την ενδιάμεση περίοδο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16Α η
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Παραπομπές

ExplanationOfMeasurementBase
sUsedInPreparingFinancialState
ments

text block

Επεξήγηση των βάσεων επιμέ
τρησης που χρησιμοποιήθηκαν
για την κατάρτιση των οικονο
μικών καταστάσεων [text block]

Η επεξήγηση της βάσης (ή των βάσεων) επιμέτρησης που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών κατα
στάσεων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 117 α

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainPara
metersAndAssumptionsUnder
lyingInformationProvidedSensiti
vityAnalysisOtherThanSpecifie
dInParagraph128aOfIFRS17Ex
planatory

text block

Επεξήγηση της μεθόδου, των
βασικών παραμέτρων και των
παραδοχών στις οποίες βασίζο
νται οι παρεχόμενες πληροφο
ρίες, ανάλυση ευαισθησίας πλην
της προβλεπόμενης στην παρά
γραφο 128 στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 17 [text block]

Η επεξήγηση της μεθόδου, των βασικών παραμέτρων και των
παραδοχών στις οποίες βασίζονται οι πληροφορίες που παρέ
χονται για μια ανάλυση ευαισθησίας πλην της ανάλυσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 128 στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 129 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfMethodsUsedTo
DetermineInsuranceFinanceInco
meExpensesRecognisedInProfi
tOrLoss

text

Επεξήγηση των μεθόδων προσ
διορισμού των χρηματοοικονο
μικών εσόδων (εξόδων) ασφάλι
σης που αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα

Η επεξήγηση των μεθόδων προσδιορισμού των χρηματοοικο
νομικών εσόδων (εξόδων) ασφάλισης που αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα. [Παραπομπή: χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) ασφάλισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 118 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfModificationsMo
difiedSharebasedPaymentArran
gements

text

Επεξήγηση των τροποποιήσεων,
τροποποιηθείσες συμφωνίες
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών

Η επεξήγηση των τροποποιήσεων σε συμφωνίες παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Συμφω
νίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 γ i
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ifrs-full
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Παραπομπές

ExplanationOfNatureAndAdju
stmentsToAmountsPreviously
PresentedInDiscontinuedOpera
tions

text

Επεξήγηση της φύσης και των
προσαρμογών σε ποσά που
προηγουμένως παρουσιάστηκαν
σε διακοπείσες δραστηριότητες

Η επεξήγηση της φύσης και των προσαρμογών της τρέχουσας
περιόδου σε ποσά που προηγουμένως παρουσιάστηκαν σε δια
κοπείσες δραστηριότητες και που σχετίζονται άμεσα με την
εκποίηση μιας διακοπείσας δραστηριότητας σε προηγούμενη
περίοδο. Οι εν λόγω προσαρμογές δύνανται να ανακύψουν
σε περιστάσεις όπως: α) η διασαφήνιση αβεβαιοτήτων που
ανακύπτουν από τους όρους της συναλλαγής εκποίησης,
όπως η διασαφήνιση των προσαρμογών της τιμής αγοράς
και θεμάτων αποζημίωσης με τον αγοραστή· β) η επίλυση
αβεβαιοτήτων που ανακύπτουν από και συνδέονται άμεσα με
τις λειτουργίες του στοιχείου πριν τη διάθεσή του, όπως οι
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις εγγύησης
του προϊόντος που παραμένουν στον πωλητή· και γ) η ρύθμιση
των δεσμεύσεων που απορρέουν από προγράμματα παροχών
σε εργαζομένους, με την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση σχετίζεται
άμεσα με την πράξη της εκποίησης. [Παραπομπή: Διακοπείσες
δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 35

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAmou
ntOfChangesInEstimatesOfAmo
untsReportedInPriorInterimPe
riodsOrPriorFinancialYears

text

Επεξήγηση της φύσης και του
εύρους των μεταβολών στις
εκτιμήσεις ποσών που απεικονί
ζονται σε προηγούμενες ενδιά
μεσες περιόδους ή σε προηγού
μενα οικονομικά έτη

Η επεξήγηση της φύσης και του εύρους των μεταβολών στις
εκτιμήσεις ποσών που απεικονίζονται σε προηγούμενες ενδιά
μεσες περιόδους του τρέχοντος οικονομικού έτους ή μεταβο
λών στις εκτιμήσεις ποσών που απεικονίζονται σε προηγού
μενα οικονομικά έτη, που γνωστοποιούνται στην ενδιάμεση
οικονομική αναφορά της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A δ

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAmou
ntOfItemsAffectingAssetsLiabili
tiesEquityNetIncomeOrCash
FlowsThatAreUnusualBecauseO
fTheirNatureSizeOrIncidence

text

Επεξήγηση της φύσης και του
ποσού των στοιχείων που επη
ρεάζουν περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις, καθαρή θέση,
καθαρά κέρδη ή ταμειακές ροές
τα οποία είναι ασυνήθη λόγω
της φύσης, του μεγέθους ή της
επίπτωσής τους

Η επεξήγηση της φύσης και του ποσού των στοιχείων που
επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, καθαρή
θέση, καθαρά κέρδη ή ταμειακές ροές τα οποία είναι ασυνήθη
λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της συχνότητάς τους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A γ
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ExplanationOfNatureAndAmou
ntOfSignificantTransactions

text

Επεξήγηση της φύσης και του
ποσού σημαντικών συναλλαγών

Η επεξήγηση της φύσης και του ποσού μεμονωμένα σημαντι
κών συναλλαγών με φορείς του Δημοσίου το οποίο έχει τον
έλεγχο, τον από κοινού έλεγχο ή ασκεί σημαντική επιρροή
στην αναφέρουσα οντότητα και σε οντότητες υπό έλεγχο,
από κοινού έλεγχο, ή υπό σημαντική επιρροή από τους εν
λόγω φορείς του Δημοσίου.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 26 β i

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExte
ntOfObligationsToAcquireOr
BuildItemsOfPropertyPlantAn
dEquipment

text

Επεξήγηση της φύσης και της
έκτασης των δεσμεύσεων από
κτησης ή κατασκευής ενσώμα
των παγίων στοιχείων

Η επεξήγηση της φύσης και της έκτασης (π.χ. ποσότητα, χρο
νική περίοδος ή ποσό, κατά περίπτωση) των δεσμεύσεων από
κτησης ή κατασκευής ενσώματων παγίων στοιχείων σε συμ
φωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. [Πα
ραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπη
ρεσιών [member]· Ενσώματα πάγια στοιχεία]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 γ iii

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExte
ntOfObligationsToDeliverOrRi
ghtsToReceiveSpecifiedAssetsA
tEndOfConcessionPeriod

text

Επεξήγηση της φύσης και της
έκτασης των δεσμεύσεων παρά
δοσης ή δικαιωμάτων λήψης
συγκεκριμένων περιουσιακών
στοιχείων κατά το τέλος της
περιόδου παραχώρησης

Η επεξήγηση της φύσης και της έκτασης (π.χ. ποσότητα, χρο
νική περίοδος ή ποσό, κατά περίπτωση) των δεσμεύσεων
παράδοσης ή δικαιωμάτων λήψης συγκεκριμένων περιουσια
κών στοιχείων κατά το τέλος της περιόδου παραχώρησης σε
συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών.
[Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής
υπηρεσιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 γ iv

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExte
ntOfObligationsToProvideOrRi
ghtsToExpectProvisionOfServi
ces

text

Επεξήγηση της φύσης και της
έκτασης των δεσμεύσεων παρο
χής ή των δικαιωμάτων προσ
δοκίας παροχής υπηρεσιών

Η επεξήγηση της φύσης και της έκτασης (π.χ. ποσότητα, χρο
νική περίοδος ή ποσό, κατά περίπτωση) των δεσμεύσεων
παροχής, ή των δικαιωμάτων προσδοκίας παροχής, υπηρεσιών
σε συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών.
[Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής
υπηρεσιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 γ ii
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ExplanationOfNatureAndExte
ntOfOtherRightsAndObligations

text

Επεξήγηση της φύσης και της
έκτασης άλλων δικαιωμάτων και
δεσμεύσεων

Η επεξήγηση της φύσης και της έκτασης (π.χ. ποσότητα, χρο
νική περίοδος ή ποσό, κατά περίπτωση) δικαιωμάτων και
δεσμεύσεων σε συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παρο
χής υπηρεσιών που η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά. [Πα
ραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπη
ρεσιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 γ vi

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExte
ntOfRenewalAndTerminationO
ptions

text

Επεξήγηση της φύσης και της
έκτασης των δυνατοτήτων ανα
νέωσης και τερματισμού

Η επεξήγηση της φύσης και της έκτασης (π.χ. ποσότητα, χρο
νική περίοδος ή ποσό, κατά περίπτωση) των δυνατοτήτων
ανανέωσης και τερματισμού σε συμφωνίες παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες
παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 γ v

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExte
ntOfRightsToUseSpecifiedAssets

text

Επεξήγηση της φύσης και της
έκτασης δικαιωμάτων χρήσης
συγκεκριμένων περιουσιακών
στοιχείων

Η επεξήγηση της φύσης και της έκτασης (π.χ. ποσότητα, χρο
νική περίοδος ή ποσό, κατά περίπτωση) δικαιωμάτων χρήσης
συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σε συμφωνίες παρα
χώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμ
φωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [mem
ber]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 γ i

ifrs-full

ExplanationOfNatureOfRequire
mentInIFRSAndConclusionWhy
RequirementIsInConflictWith
FairPresentation

text

Επεξήγηση του είδους της απαί
τησης σε ΔΠΧΑ και του λόγου
για τον οποίο η απαίτηση έρχε
ται σε σύγκρουση με το σκοπό
των οικονομικών καταστάσεων
όπως αυτός παρατίθεται στο
Πλαίσιο

Η επεξήγηση του τίτλου του εν λόγω Δ.Π.Χ.A., του είδους της
απαίτησης και του λόγου για τον οποίο η διοίκηση έχει συμπε
ράνει ότι η συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή είναι τόσο
παραπλανητική υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες που έρχεται
σε σύγκρουση με τον σκοπό των οικονομικών καταστάσεων
όπως αυτός παρατίθεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 23 α
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ExplanationOfNecessaryInforma
tionNotAvailableAndDevelop
mentCostExcessive

text

Επεξήγηση του λόγου για τον
οποίο δεν αναφέρονται τα έσοδα
που προέρχονται από εξωτερι
κούς πελάτες για κάθε προϊόν
και υπηρεσία ή για κάθε ομάδα
παρόμοιων προϊόντων και υπη
ρεσιών

Η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο δεν αναφέρονται τα
έσοδα που προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες για κάθε
προϊόν και υπηρεσία ή για κάθε ομάδα παρόμοιων προϊόντων
και υπηρεσιών (π.χ., εάν το κόστος απόκτησης και παροχής
της πληροφορίας είναι υπερβολικό). [Παραπομπή: Προϊόντα
και υπηρεσίες [member]· Έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 32, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33

ifrs-full

ExplanationOfNotAppliedNew
StandardsOrInterpretations

text

Επεξήγηση της μη εφαρμογής
νέων προτύπων ή διερμηνειών

Η επεξήγηση του γεγονότος ότι η οντότητα δεν έχει εφαρμό
σει ένα νέο ΔΠΧΑ που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη
σε ισχύ.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 30 α

ifrs-full

ExplanationOfObjectiveOfMeth
odUsedAndLimitationsThatMay
ResultInInformationProvidedSen
sitivityAnalysisOtherThanSpeci
fiedInParagraph128aOfIFRS17

text

Επεξήγηση του σκοπού της
χρησιμοποιούμενης μεθόδου και
των περιορισμών που μπορεί να
προκύψουν στις παρεχόμενες
πληροφορίες, ανάλυση ευαισθη
σίας πλην της προβλεπόμενης
στην παράγραφο 128 στοιχείο α)
του ΔΠΧΑ 17

Η επεξήγηση του σκοπού της χρησιμοποιούμενης μεθόδου και
τυχόν περιορισμών που μπορεί να προκύψουν στις πληροφο
ρίες που παρέχονται για μια ανάλυση ευαισθησίας πλην της
ανάλυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 128 στοιχείο α)
του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 129 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfPeriodOverWhich
ManagementHasProjectedCash
Flows

text

Επεξήγηση της περιόδου κατά
τη διάρκεια της οποίας η διοί
κηση έχει προβλέψει ταμειακές
ροές

Η επεξήγηση της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας η
διοίκηση έχει προβλέψει ταμειακές ροές βάσει των προϋπολο
γισμών/προγνώσεων που ενέκρινε η διοίκηση και, μεταξύ
άλλων, όταν χρησιμοποιείται περίοδος μεγαλύτερη των πέντε
ετών για μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (ομάδα μονά
δων), αιτιολόγηση της εν λόγω μεγαλύτερης περιόδου. [Παρα
πομπή: Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 δ iii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 ε iii
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ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContingentLiabi
lities

text

Επεξήγηση της δυνατότητας
επιστροφής, ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις

Η επεξήγηση της δυνατότητας επιστροφής από τρίτο μέρος για
δαπάνες διακανονισμού ενδεχόμενων υποχρεώσεων. [Παρα
πομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86 γ

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContingentLiabi
litiesInBusinessCombination

text

Επεξήγηση της δυνατότητας
επιστροφής, ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις σε συνένωση επιχειρή
σεων

Η επεξήγηση της δυνατότητας επιστροφής από τρίτο μέρος για
δαπάνες διακανονισμού ενδεχόμενων υποχρεώσεων που ανα
γνωρίζονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]· Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι i

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDi
sclosureOfInformationRegarding
ContingentAsset

text

Επεξήγηση της γενικής φύσης
της διαμάχης και του λόγου της
μη γνωστοποίησης πληροφοριών
που αφορούν ενδεχόμενο περι
ουσιακό στοιχείο

Η επεξήγηση της γενικής φύσης της διαμάχης με άλλα μέρη
σχετικά με το θέμα ενός ενδεχόμενου περιουσιακού στοιχείου
και του γεγονότος και του λόγου για τον οποίο δεν γνωστοποι
ούνται οι απαιτούμενες πληροφορίες που συνδέονται με
πιθανό περιουσιακό στοιχείο το οποίο προκύπτει από παρελ
θόντα γεγονότα και του οποίου η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί
μόνον από την επέλευση ή τη μη επέλευση ενός ή περισσο
τέρων αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων τα οποία δεν υπόκει
νται εξολοκλήρου στον έλεγχο της οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 92

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDi
sclosureOfInformationRegarding
ContingentLiability

text

Επεξήγηση της γενικής φύσης
της διαμάχης και του λόγου της
μη γνωστοποίησης πληροφοριών
που αφορούν ενδεχόμενη υπο
χρέωση

Η επεξήγηση της γενικής φύσης της διαμάχης με άλλα μέρη
σχετικά με το θέμα μιας ενδεχόμενης υποχρέωσης και του
γεγονότος και του λόγου για τον οποίο δεν γνωστοποιούνται
από την οντότητα οι απαιτούμενες πληροφορίες που συνδέο
νται με ενδεχόμενη υποχρέωση. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες
υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 92

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDi
sclosureOfInformationRegarding
Provision

text

Επεξήγηση της γενικής φύσης
της διαμάχης και του λόγου της
μη γνωστοποίησης πληροφοριών
που αφορούν πρόβλεψη

Η επεξήγηση της γενικής φύσης της διαμάχης με άλλα μέρη
σχετικά με μια πρόβλεψη και του γεγονότος και του λόγου για
τον οποίο δεν γνωστοποιούνται από την οντότητα οι απαιτού
μενες πληροφορίες που συνδέονται με πρόβλεψη. [Παραπομ
πή: Προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 92

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 527

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfReasonsForChan
gesInLossAllowanceForFinancia
lInstruments

text

Επεξήγηση των λόγων μεταβο
λής της πρόβλεψης ζημίας για
χρηματοοικονομικά μέσα

Η επεξήγηση των λόγων για μεταβολές στην πρόβλεψη ζημίας
για χρηματοοικονομικά μέσα, που μπορεί να περιλαμβάνει α)
τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου· β) τον όγκο των χρηματοοι
κονομικών μέσων που αγοράζονται ή δημιουργούνται· και γ)
τη σοβαρότητα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B8D

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForSigni
ficantChangesInFinancialState
mentLineItemsDueToApplicatio
nOfIFRS15

text

Επεξήγηση των λόγων για
σημαντικές μεταβολές σε κον
δύλια οικονομικών καταστάσεων
λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ
15

Η επεξήγηση των λόγων για σημαντικές μεταβολές σε κονδύ
λια οικονομικών καταστάσεων λόγω της εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 15.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 Γ8 β

ifrs-full

ExplanationOfReasonsWhyEnti
tyElectedToApplyIFRSsAsIfItH
adNeverStoppedApplyingIFRSs

text

Επεξήγηση των λόγων για τους
οποίους μια οντότητα επέλεξε να
εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ ως εάν η
οντότητα να μην είχε σταματή
σει ποτέ να εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ

Η επεξήγηση των λόγων για τους οποίους μια οντότητα που
εφάρμοσε τα ΔΠΧΑ για προγενέστερη περίοδο αναφοράς, της
οποίας ωστόσο οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
δεν περιλάμβαναν ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση συμμόρφω
σης με τα ΔΠΧΑ, επέλεξε να εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ ως εάν η
οντότητα να μην είχε σταματήσει ποτέ να εφαρμόζει τα
ΔΠΧΑ.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 23Β

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIsIm
practicableToDetermineAmoun
tsForCorrectionRelatedToPrior
PeriodErrors

text

Επεξήγηση των λόγων για τους
οποίους είναι ανέφικτο να
προσδιοριστούν ποσά για διορ
θώσεις που σχετίζονται με
σφάλματα προγενέστερης περιό
δου

Η επεξήγηση των λόγων για τους οποίους είναι ανέφικτο να
προσδιοριστούν ποσά για διορθώσεις που σχετίζονται με
σφάλματα προγενέστερης περιόδου.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 49 δ

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIsIm
practicableToDetermineAmoun
tsOfAdjustmentsRelatedToChan
geInAccountingPolicy

text

Επεξήγηση των λόγων για τους
οποίους είναι ανέφικτο να
προσδιοριστούν ποσά προσαρ
μογών που σχετίζονται με μετα
βολή σε λογιστική πολιτική

Η επεξήγηση των λόγων για τους οποίους είναι ανέφικτο να
προσδιοριστούν ποσά προσαρμογών που σχετίζονται με μετα
βολή σε λογιστική πολιτική.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 η, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 8 29 ε
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ExplanationOfRelationshipBet
weenAmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromContrac
tsWithinScopeOfIFRS17AndCar
ryingAmountOfRelatedGroupsO
fContracts

text

Επεξήγηση της σχέσης μεταξύ
ποσών πληρωτέων σε πρώτη
ζήτηση που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17
και λογιστικής αξίας των σχετι
κών ομάδων συμβολαίων

Η επεξήγηση της σχέσης μεταξύ των ποσών που είναι πληρω
τέα σε πρώτη ζήτηση και απορρέουν από συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 και της λογι
στικής αξίας των σχετικών ομάδων συμβολαίων.

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBet
weenInsuranceFinanceIncomeEx
pensesAndInvestmentReturnO
nAssets

text

Επεξήγηση της σχέσης μεταξύ
χρηματοοικονομικών εσόδων
(εξόδων) ασφάλισης και αποδό
σεων της επένδυσης περιουσια
κών στοιχείων

Η επεξήγηση της σχέσης μεταξύ των χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 110 εσόδων (εξόδων) ασφάλισης και των αποδόσεων της επένδυ Έναρξη ισχύος 1-1-2021
σης περιουσιακών στοιχείων, ώστε οι χρήστες των οικονομι
κών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας να μπορούν να
αξιολογήσουν τις πηγές των χρηματοοικονομικών εσόδων ή
εξόδων που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και στα
λοιπά συνολικά έσοδα. [Παραπομπή: χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης]

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBet
weenSensitivitiesToChangesIn
RiskExposuresArisingFromInsu
ranceContractsAndFromFinan
cialAssetsHeld

text

Επεξήγηση της σχέσης μεταξύ
των επιπέδων ευαισθησίας σε
μεταβολές της έκθεσης σε κιν
δύνους που απορρέουν από
ασφαλιστήρια συμβόλαια και
από διακρατούμενα περιουσιακά
στοιχεία

Η επεξήγηση της σχέσης μεταξύ των επιπέδων ευαισθησίας σε
μεταβολές της έκθεσης σε κινδύνους που απορρέουν από
ασφαλιστήρια συμβόλαια και σε κινδύνους που απορρέουν
από περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται από την οικονο
μική οντότητα. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [mem
ber]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipsBet
weenParentsAndEntity

text

Επεξήγηση των σχέσεων μεταξύ
μητρικής και των θυγατρικών

Η επεξήγηση των σχέσεων μεταξύ μητρικής και των θυγατρι
κών. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 13
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ExplanationOfRelevantFactorsIn
ReachingDecisionToProvideSup
portThatResultedInControllin
gUnconsolidatedStructuredEntity

text

Επεξήγηση των σχετικών παρα
γόντων για τη λήψη της απόφα
σης παροχής στήριξης που είχε
ως αποτέλεσμα τον έλεγχο μη
ενοποιημένης δομημένης οντό
τητας

Η επεξήγηση των σχετικών παραγόντων για τη λήψη της από
φασης από εταιρεία επενδύσεων ή οποιαδήποτε από τις μη
ενοποιημένες θυγατρικές της να παράσχει, χωρίς να έχει συμ
βατική υποχρέωση να το πράξει, οικονομική ή άλλη στήριξη
σε μια μη ενοποιημένη δομημένη οικονομική οντότητα που
δεν βρισκόταν υπό τον έλεγχο της εταιρείας επενδύσεων, και
η εν λόγω παροχή στήριξης είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση
ελέγχου. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων
[text block]· Θυγατρικές [member]· Μη ενοποιημένες δομημέ
νες οικονομικές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19G

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOnDi
stributionOfRevaluationSurplu
sForIntangibleAssets

text

Επεξήγηση των περιορισμών στη
διανομή του πλεονάσματος ανα
προσαρμογής για άυλα περιου
σιακά στοιχεία

Η επεξήγηση των περιορισμών στη διανομή προς τους μετό
χους του υπολοίπου του πλεονάσματος αναπροσαρμογής για
άυλα περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Πλεόνασμα αναπρο
σαρμογής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 124 β

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOnRe
mittanceOfIncomeAndDisposal
ProceedsOfInvestmentProperty

text

Επεξήγηση των περιορισμών στη
δυνατότητα ρευστοποίησης
επένδυσης σε ακίνητα ή στην
απόδοση του εσόδου και του
προϊόντος της διάθεσης

Η επεξήγηση της ύπαρξης περιορισμών στη δυνατότητα ρευ
στοποίησης επένδυσης σε ακίνητα ή στην απόδοση του εσό
δου και του προϊόντος της διάθεσης επένδυσης σε ακίνητα.
[Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 141 ζ

ifrs-full

ExplanationOfRiskManagemen
tStrategyRelatedToHedgeAccou
ntingExplanatory

text block

Επεξήγηση της στρατηγικής
διαχείρισης κινδύνου που σχετί
ζεται με τη λογιστική αντιστάθ
μισης [text block]

Η επεξήγηση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που σχε
τίζεται με τη λογιστική αντιστάθμισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 A

ifrs-full

ExplanationOfSeasonalityOrCy
clicalityOfInterimOperations

text

Επεξήγηση της εποχικότητας ή
κυκλικότητας των ενδιάμεσων
επιχειρηματικών δραστηριοτή
των

Τα επεξηγηματικά σχόλια σχετικά με την εποχικότητα ή
κυκλικότητα των ενδιάμεσων επιχειρηματικών δραστηριοτή
των.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 34 16A β
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ExplanationOfShareOptionsInSh
arebasedPaymentArrangement

text

Περιγραφή συμφωνίας παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών

Η περιγραφή συμφωνίας παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών η οποία υπήρξε οποιαδήποτε στιγμή κατά
τη διάρκεια της περιόδου. [Παραπομπή: Συμφωνίες παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 α

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInContractAssetsAndCo
ntractLiabilitiesExplanatory

text block

Επεξήγηση σημαντικών μεταβο
λών σε συμβατικά περιουσιακά
στοιχεία και συμβατικές υπο
χρεώσεις [text block]

Η επεξήγηση σημαντικών μεταβολών στα συμβατικά περιου
σιακά στοιχεία και τις συμβατικές υποχρεώσεις [Παραπομπή:
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία· Συμβατικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 118

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInNetInvestmentInFinanceLe
aseExplanatory

text block

Επεξήγηση σημαντικών μεταβο
λών σε καθαρή επένδυση σε
χρηματοδοτική μίσθωση [text
block]

Η επεξήγηση των σημαντικών μεταβολών στη λογιστική αξία
καθαρής επένδυσης σε χρηματοδοτικές μισθώσεις. [Παραπομ
πή: Καθαρή επένδυση σε χρηματοδοτική μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 93

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDecrea
seInLevelOfGovernmentGran
tsForAgriculturalActivity

text

Επεξήγηση της σημαντικής μεί
ωσης στο επίπεδο των κρατικών
επιχορηγήσεων για γεωργική
δραστηριότητα

Η επεξήγηση της σημαντικής μείωσης στο επίπεδο των κρα
τικών επιχορηγήσεων για γεωργική δραστηριότητα. [Παραπομ
πή: Δημόσιο [member]· Κρατικές επιχορηγήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 57 γ

ifrs-full

ExplanationOfSignificantTerm
sOfServiceConcessionArrange
mentThatMayAffectAmountTi
mingAndCertaintyOfFutureCash
Flows

text

Επεξήγηση σημαντικών όρων
συμφωνίας παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν
το ποσό, τον χρόνο και τη
βεβαιότητα μελλοντικών ταμει
ακών ροών

Η επεξήγηση σημαντικών όρων συμφωνίας παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών οι οποίοι μπορεί να επηρεά
ζουν το ποσό, τον χρόνο και τη βεβαιότητα μελλοντικών
ταμειακών ροών (π.χ. την περίοδο της παραχώρησης, τις ημε
ρομηνίες επανακαθορισμού των τιμών και τη βάση επί της
οποίας πραγματοποιείται ο ανακαθορισμός των τιμών ή η ανα
διαπραγμάτευση). [Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6 β
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ExplanationOfTermsAndCondi
tionsOfOutstandingBalancesFor
RelatedPartyTransaction

text

Επεξήγηση όρων και προϋποθέ
σεων ανεξόφλητων υπολοίπων
για συναλλαγή μεταξύ συνδεδε
μένων μερών

Η επεξήγηση όρων και προϋποθέσεων ανεξόφλητων υπολοί
πων για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών. [Παραπομ
πή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 β i

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsReco
gnisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombination

text

Περιγραφή συναλλαγής που
αναγνωρίζεται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων

Η περιγραφή συναλλαγών που αναγνωρίζονται χωριστά από
την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υπο
χρεώσεων σε συνενώσεις επιχειρήσεων [Παραπομπή: Συνενώ
σεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιβ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιγ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιβ i

ifrs-full

ExplanationOfTransfersOfCumu
lativeGainOrLossWithinEquityO
fInvestmentsInEquityDesignate
dAsMeasuredAtFairValueThrou
ghOtherComprehensiveIncome

text

Επεξήγηση μεταφορών σωρευτι
κών κερδών ή ζημιών στα ίδια
κεφάλαια για επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους που
προσδιορίζονται στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολι
κών εσόδων

Η επεξήγηση μεταφορών σωρευτικών κερδών ή ζημιών στα
ίδια κεφάλαια για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που η
οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των λοι
πών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A ε

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAt
tachingToGovernmentAssistance

text

Επεξήγηση ανεκπλήρωτων όρων
και άλλων ενδεχόμενων που που
σχετίζονται με κρατική υποστή
ριξη

Η επεξήγηση ανεκπλήρωτων όρων και άλλων ενδεχόμενων
που σχετίζονται με κρατική υποστήριξη, η οποία έχει αναγνω
ριστεί. [Παραπομπή: Δημόσιο [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 20 39 γ

ifrs-full

ExplanationOfValueAssignedTo
KeyAssumption

text

Επεξήγηση της αξίας που προσ
δίδεται σε βασική παραδοχή

Η επεξήγηση της αξίας/των αξιών που προσδίδεται/-ονται σε
βασική/-ές) παραδοχή/-ές στην οποία/στις οποίες η διοίκηση
βάσισε τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού μιας μονά
δας (ομάδας μονάδων) δημιουργίας ταμειακών ροών. [Παρα
πομπή: Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 στ ii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135 ε ii
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ExplanationOfWhenEntityExpec
tsToRecogniseRemainingCo
ntractualServiceMarginInProfi
tOrLoss

text

Επεξήγηση της χρονικής στιγμής
κατά την οποία η οντότητα
αναμένει να αναγνωρίσει το
εναπομένον συμβατικό περιθώ
ριο υπηρεσίας στα αποτελέ
σματα

Η επεξήγηση της χρονικής στιγμής κατά την οποία μια οντό
τητα αναμένει να αναγνωρίσει το συμβατικό περιθώριο υπη
ρεσίας που απομένει στο τέλος της περιόδου αναφοράς στα
αποτελέσματα. [Παραπομπή: Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 109 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityExpec
tsToRecogniseTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsAsRevenue

text

Επεξήγηση της χρονικής στιγμής
κατά την οποία η οντότητα
αναμένει να αναγνωρίσει ως
έσοδο το ποσό της τιμής
συναλλαγής που επιμερίστηκε
στις υπολειπόμενες υποχρεώσεις
εκτέλεσης

Η επεξήγηση της χρονικής στιγμής κατά την οποία η οντότητα
αναμένει να αναγνωρίσει ως έσοδο το ποσό της τιμής συναλ
λαγής που επιμερίστηκε στις υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέ
λεσης. [Παραπομπή: Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες· Επι
μερισμός τιμής συναλλαγής στις υπολειπόμενες υποχρεώσεις
εκτέλεσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 120 β ii

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAnyCon
siderationFromContractsWithCu
stomersIsNotIncludedInDisclosu
reOfTransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformanceObli
gations

text

Επεξήγηση του κατά πόσον
τυχόν αντάλλαγμα από τις συμ
βάσεις με πελάτες δεν περιλαμ
βάνεται στη γνωστοποίηση της
τιμής συναλλαγής που επιμερί
στηκε στις υπολειπόμενες υπο
χρεώσεις εκτέλεσης

Η επεξήγηση του κατά πόσον τυχόν αντάλλαγμα από τις συμ
βάσεις με πελάτες δεν περιλαμβάνεται στη γνωστοποίηση της
τιμής συναλλαγής που επιμερίστηκε στις υπολειπόμενες υπο
χρεώσεις εκτέλεσης. [Παραπομπή: Επιμερισμός τιμής συναλ
λαγής στις υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλεσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 122

ifrs-full

ExplanationOfWhetherBreache
sWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymentWe
reRemediedOrTermsOfLoan
sPayableWereRenegotiatedBefo
reFinancialStatementsWereAuth
orisedForIssue

text

Επεξήγηση του κατά πόσον
αθετήσεις όρων που επέτρεψαν
στον δανειοδότη να απαιτήσει
την εσπευσμένη εξόφληση του
δανείου αποκαταστάθηκαν, ή αν
οι όροι των πληρωτέων δανείων
αποτέλεσαν αντικείμενο επανα
διαπραγμάτευσης προτού εγκρι
θούν προς δημοσίευση οι οικο
νομικές καταστάσεις

Η επεξήγηση του κατά πόσον αθετήσεις όρων που επέτρεψαν
στον δανειοδότη να απαιτήσει την εσπευσμένη εξόφληση του
δανείου αποκαταστάθηκαν, ή αν οι όροι των πληρωτέων
δανείων αποτέλεσαν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης προ
τού εγκριθούν προς δημοσίευση οι οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 19
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfWhetherEntityAp
pliesExemptionInIAS2425

text

Επεξήγηση του κατά πόσον
οντότητα εφαρμόζει εξαίρεση
στην παράγραφο 25 του ΔΛΠ 24

Η επεξήγηση του κατά πόσον οντότητα εφαρμόζει την εξαί
ρεση στην παράγραφο 25 του ΔΛΠ 24.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 26

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntityHa
sObligationToReturnCollateral
SoldOrRepledged

text

Επεξήγηση του κατά πόσον η
οντότητα έχει υποχρέωση να
επιστρέψει εξασφάλιση που έχει
πωληθεί ή ενεχυριαστεί εκ νέου
σε περίπτωση που δεν υπάρχει
αθέτηση υποχρεώσεων από τον
οφειλέτη κάτοχο της εξασφάλι
σης

Η επεξήγηση του κατά πόσον η οντότητα έχει την υποχρέωση
να επιστρέψει εξασφάλιση που έχει πωληθεί ή ενεχυριαστεί εκ
νέου σε περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων
από τον οφειλέτη κάτοχο της εξασφάλισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 15 β

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetirementBe
nefitPlan

text

Επεξήγηση του κατά πόσον οι
συμμετέχοντες συνεισφέρουν σε
πρόγραμμα παροχών εξόδου από
την υπηρεσία

Η επεξήγηση του κατά πόσον οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν
σε προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36 δ

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPractica
lExpedientIsAppliedForDisclosu
reOfTransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformanceObli
gations

text

Επεξήγηση του κατά πόσον
εφαρμόζεται πρακτική λύση για
τη γνωστοποίηση της τιμής
συναλλαγής που επιμερίστηκε
στις υπολειπόμενες υποχρεώσεις
εκτέλεσης

Η επεξήγηση του κατά πόσον εφαρμόζεται πρακτική λύση για
τη γνωστοποίηση της τιμής συναλλαγής που επιμερίστηκε στις
υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλεσης. [Παραπομπή: Επιμερι
σμός τιμής συναλλαγής στις υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέ
λεσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 122
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationOfWhyEntityCame
ToDifferentConclusionsInNe
wAssessmentApplyingParagra
phs412aOr412AaOfIFRS9AtDa
teOfInitialApplicationOfIFRS17

text

Επεξήγηση του λόγου για τον
οποίο η οικονομική οντότητα
κατέληξε σε διαφορετικά
συμπεράσματα στο πλαίσιο νέας
αξιολόγησης με εφαρμογή των
παραγράφων 4.1.2 στοιχείο α) ή
4.1.2Α στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 9
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η οικονομική οντότητα
κατέληξε σε τυχόν διαφορετικά συμπεράσματα στο πλαίσιο
της νέας αξιολόγησης με εφαρμογή των παραγράφων 4.1.2
στοιχείο α) ή 4.1.2Α στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 9 κατά την ημε
ρομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C33 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ExplanationOfWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasuredFo
rInvestmentPropertyAtCostOrI
nAccordanceWithIFRS16Within
FairValueModel

text

Επεξήγηση του λόγου για τον
οποίο η εύλογη αξία δεν μπορεί
να επιμετρηθεί αξιόπιστα για
επενδύσεις σε ακίνητα χρησιμο
ποιώντας τη μέθοδο του κόστους
ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16
εντός υποδείγματος εύλογης
αξίας

Η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η εύλογη αξία δεν
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα για επενδύσεις σε ακίνητα
όταν η οντότητα επιμετρά την εν λόγω επένδυση χρησιμοποι
ώντας τη μέθοδο του κόστους ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16
εντός του υποδείγματος εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Στο
κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός υποδείγματος εύλο
γης αξίας [member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 β

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsU
sedToRecogniseRevenueProvide
FaithfulDepictionOfTransferOf
GoodsOrServices

text

Επεξήγηση των λόγων για τους
οποίους οι μέθοδοι που χρησι
μοποιούνται παρέχουν πιστή
απεικόνιση της μεταβίβασης
αγαθών ή υπηρεσιών

Η επεξήγηση των λόγων για τους οποίους οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση εσόδων από συμβάσεις
με πελάτες παρέχουν πιστή απεικόνιση της μεταβίβασης αγα
θών ή υπηρεσιών. [Παραπομπή: Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 124 β

ifrs-full

ExplanationOrCrossReference
sToInterimFinancialStatementDi
sclosuresForFirsttimeAdopter

text

Επεξήγηση παραπομπής σε γνω
στοποιήσεις ενδιάμεσων οικονο
μικών καταστάσεων για υιοθε
τούντα για πρώτη φορά

Η επεξήγηση παραπομπών σε άλλα δημοσιευμένα έγγραφα
που περιλαμβάνουν πληροφορίες ουσιώδεις για την κατανόηση
της τρέχουσας ενδιάμεσης περιόδου της οντότητας για υιοθε
τούντες τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 33
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationWhenGreatestTran
sferActivityTookPlace

text

Επεξήγηση πότε έλαβε χώρα η
μεγαλύτερη δραστηριότητα
μεταβίβασης

Η επεξήγηση του πότε έλαβε χώρα η μεγαλύτερη δραστηριό
τητα μεταβίβασης εντός μιας περιόδου αναφοράς (π.χ. κατά τη
διάρκεια των τελευταίων πέντε ημερών πριν από το τέλος της
περιόδου αναφοράς) στη διάρκεια της οποίας το συνολικό
ποσό των εσόδων από τη δραστηριότητα μεταβίβασης δεν
κατανέμεται ομοιόμορφα (π.χ. εάν σημαντικό μέρος του συνο
λικού ποσού της δραστηριότητας μεταβίβασης αντιστοιχεί στις
τελευταίες ημέρες της περιόδου αναφοράς).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Ζ γ i

ifrs-full

ExplanationWhichDisclosure
sCouldNotBeMadeAndReason
sWhyTheyCannotBeMadeIfIni
tialAccountingForBusinessCom
binationIsIncomplete

text

Επεξήγηση για το ποιες γνω
στοποιήσεις δεν κατέστη δυνατό
να πραγματοποιηθούν και των
λόγων για τους οποίους δεν
μπορούν να γίνουν εάν η αρχική
λογιστική καταχώρηση για
συνένωση επιχειρήσεων δεν
είναι πλήρης κατά την έγκριση
των οικονομικών καταστάσεων
προς έκδοση

Η επεξήγηση για το ποιες γνωστοποιήσεις δεν κατέστη δυνατό
να πραγματοποιηθούν και των λόγων για τους οποίους δεν
μπορούν να γίνουν εάν η αρχική λογιστική καταχώρηση για
τη συνένωση επιχειρήσεων δεν είναι πλήρης κατά την έγκριση
των οικονομικών καταστάσεων προς έκδοση. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B66

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueBeco
mesReliableForBiologicalAsse
tsPreviouslyMeasuredAtCost

text

Επεξήγηση του λόγου για τον
οποίο η εύλογη αξία καθίσταται
αξιόπιστη για βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία που είχαν προη
γουμένως επιμετρηθεί στο
κόστος

Η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η εύλογη αξία καθί
σταται αξιόπιστα μετρήσιμη για βιολογικά περιουσιακά στοι
χεία που είχαν προηγουμένως επιμετρηθεί στο κόστος τους
μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες
απομείωσης. [Παραπομπή: Στο κόστος [member]· Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 56 β

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForBio
logicalAssetsAtCost

text

Επεξήγηση του λόγου για τον
οποίο η εύλογη αξία δεν μπορεί
να επιμετρηθεί αξιόπιστα για
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία,
στο κόστος

Η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η εύλογη αξία δεν
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα για βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία που είχαν επιμετρηθεί στο κόστος μείον τυχόν σωρευ
μένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομείωσης. [Παρα
πομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExplanationWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForInve
stmentPropertyCostModel

text

Επεξήγηση του λόγου για τον
οποίο η εύλογη αξία δεν μπορεί
να επιμετρηθεί αξιόπιστα για
επενδύσεις σε ακίνητα, μοντέλο
του κόστους

Η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η εύλογη αξία δεν
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα για επενδύσεις σε ακίνητα,
χρησιμοποιώντας το μοντέλο του κόστους. [Παραπομπή: Επεν
δύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 ε ii

ifrs-full

ExplanationWhyFinancialState
mentsNotPreparedOnGoingCon
cernBasis

text

Επεξήγηση του λόγου για τον
οποίο η οικονομική οντότητα
δεν θεωρείται συνεχιζόμενη
δραστηριότητα

Η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η οικονομική οντότητα
δεν θεωρείται συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 25

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAsse
tsMember

member

Περιουσιακά στοιχεία που προ
έρχονται από έρευνα και αξιο
λόγηση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις δαπάνες εξερεύνησης και
αξιολόγησης που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία
σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της οντότητας. Δαπάνες
έρευνας και αξιολόγησης που πραγματοποιούνται από μια
οικονομική οντότητα σε σχέση με την έρευνα και την αξιολό
γηση ορυκτών πόρων προτού αποδειχθεί η τεχνική δυνατότητα
και η οικονομική βιωσιμότητα της εξόρυξης ενός ορυκτού
πόρου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 36 127

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X instant,
credit

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
έναντι δανειακών δεσμεύσεων
και συμβολαίων χρηματοοικονο
μικής εγγύησης

Το ποσό της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανειακών
δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης.
[Παραπομπή: Δανειακές δεσμεύσεις [member]· Συμβόλαια
χρηματοοικονομικής εγγύησης [member]· Πιστωτικός κίνδυνος
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

ExposureToRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant

Έκθεση σε κίνδυνο που απορ
ρέει από συμβόλαια που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17

Το ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ExpropriationOfMajorAssetsBy
GovernmentMember

member

Απαλλοτρίωση κύριων περιου
σιακών στοιχείων από το κράτος
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την απαλλοτρίωση κύριων
περιουσιακών στοιχείων από το κράτος. [Παραπομπή: Δημό
σιο [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 γ

ifrs-full

ExternalCreditGradesAxis

axis

Εξωτερικές πιστωτικές διαβαθ
μίσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39G α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΓ, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 α - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

Εξωτερικές πιστωτικές διαβαθ
μίσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει πιστωτικές διαβαθμίσεις που
χορηγήθηκαν από εξωτερικούς οργανισμούς αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39G α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΓ, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 α - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMember

member

Εκχώρηση είσπραξης απαιτή
σεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συναλλαγές στις οποίες μια
οντότητα μεταβιβάζει τις απαιτήσεις της σε άλλο μέρος (ο
παράγοντας).

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Η περιγραφή των παραγόντων που χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό των προς αναφορά τομέων της οικονομικής
οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της οργανωτικής βάσης
(για παράδειγμα, εάν η διοίκηση έχει επιλέξει να οργανώσει
την οικονομική οντότητα σύμφωνα με τις διαφορές προϊόντων
και υπηρεσιών, τις γεωγραφικές περιοχές, το κανονιστικό περι
βάλλον ή σύμφωνα με συνδυασμό παραγόντων και εάν έχουν
συγκεντρωθεί λειτουργικοί τομείς). [Παραπομπή: Γεωγραφικές
περιοχές [member]· Λειτουργικοί τομείς [member]· Προϊόντα
και υπηρεσίες [member]· Προς αναφορά τομείς [member]]

Παραπομπές

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntitysRe
portableSegments

text

Περιγραφή των παραγόντων που
χρησιμοποιούνται για τον προσ
διορισμό των προς αναφορά
τομέων της οικονομικής οντότη
τας

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 22 α

ifrs-full

FairValueAsDeemedCostAxis

axis

Η εύλογη αξία ως τεκμαιρόμενο Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κόστος [axis]
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldH
aveBeenRecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeIfFinancialAs
setsHadNotBeenReclassified

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας που θα είχαν αναγνωριστεί
στα λοιπά συνολικά έσοδα εάν
τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία δεν είχαν ανατα
ξινομηθεί

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί της εύλογης αξίας που θα είχαν
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα εάν τα χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν αναταξινομηθεί. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Δ β

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldH
aveBeenRecognisedInProfitOr
LossIfFinancialAssetsHadNotBe
enReclassifiedOutOfFairValue
ThroughProfitOrLossAndInto
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeInitialApplicatio
nOfIFRS9

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας που θα είχαν αναγνωριστεί
στα αποτελέσματα εάν τα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία δεν είχαν αναταξινομη
θεί από την εύλογη αξία μέσω
των κερδών ή ζημιών στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων, λόγω της
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9

Τα κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης αξίας που θα είχαν ανα
γνωριστεί στα αποτελέσματα εάν τα χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία δεν είχαν αναταξινομηθεί από την εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο
ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΓ β

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FairValueGainLossThatWouldH
aveBeenRecognisedInProfitOr
LossOrOtherComprehensiveInco
meIfFinancialAssetsHadNotBe
enReclassifiedFirstApplicationO
fIFRS9

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας που θα είχαν αναγνωριστεί
στα αποτελέσματα ή στα λοιπά
συνολικά έσοδα εάν τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία δεν είχαν αναταξινομηθεί
ως επιμετρούμενα στο αποσβε
σμένο κόστος, λόγω της αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9

Τα κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης αξίας που θα είχαν ανα
γνωριστεί στα αποτελέσματα ή στα λοιπά συνολικά έσοδα εάν
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν ανατα
ξινομηθεί ώστε να επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος ως
αποτέλεσμα της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΓ β

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldH
aveBeenRecognisedInProfitOr
LossOrOtherComprehensiveInco
meIfFinancialLiabilitiesHadNot
BeenReclassifiedFirstApplicatio
nOfIFRS9

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας που θα είχαν αναγνωριστεί
στα αποτελέσματα ή στα λοιπά
συνολικά έσοδα εάν οι χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις δεν
είχαν αναταξινομηθεί ως επιμε
τρούμενες στο αποσβεσμένο
κόστος, λόγω της αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9

Τα κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης αξίας που θα είχαν ανα
γνωριστεί στα αποτελέσματα ή στα λοιπά συνολικά έσοδα εάν
οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν είχαν αναταξινομηθεί
ώστε να επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος ως αποτέλε
σμα της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΓ β

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAsse
tsNotRecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αναταξινομηθεί από τα διαθέ
σιμα προς πώληση χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν αναγνωρίζονται στα
λοιπά συνολικά έσοδα

Τα κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης αξίας που θα είχαν ανα
γνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα εάν τα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν αναταξινομηθεί από την
κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FairValueGainsLossesOnFinan
X duration,
cialAssetsReclassifiedOutOfA
credit
vailableforsaleFinancialAssetsRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncome

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αναταξινομηθεί από τα διαθέ
σιμα προς πώληση που έχουν
αναγνωρισθεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα

Τα κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης αξίας που έχουν αναγνωρι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α δ σθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα επί των χρηματοοικονομικών Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αναταξινομηθεί από
την κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση· Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueThrou
ghProfitOrLossNotRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αναταξινομηθεί από τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων και δεν έχουν
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα

Τα κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης αξίας που θα είχαν ανα
γνωριστεί στα αποτελέσματα εάν τα χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία δεν είχαν αναταξινομηθεί από την κατηγορία
της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueThrou
ghProfitOrLossRecognisedInPro
fitOrLoss

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αναταξινομηθεί από τα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων και έχουν ανα
γνωρισθεί στα αποτελέσματα

Τα κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης αξίας που έχουν αναγνωρι
στεί στα αποτελέσματα για τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία
της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThatWo
uldHaveBeenRecognisedInProfi
tOrLossIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassified

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης
αξίας που θα είχαν αναγνωριστεί
στα αποτελέσματα εάν τα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία δεν είχαν αναταξινομη
θεί

Τα κέρδη (ζημίες) επί της εύλογης αξίας που θα είχαν ανα
γνωριστεί στα αποτελέσματα εάν τα χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία δεν είχαν αναταξινομηθεί. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Δ β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FairValueHedgesMember

member

Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αντισταθμίσεις της έκθεσης
στη διακύμανση της εύλογης αξίας αναγνωρισμένου περιου
σιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή μη αναγνωρισμένης βέβαιης
δέσμευσης, ή προσδιορισμένου μέρους αυτών, που οφείλεται
σε συγκεκριμένο κίνδυνο και θα μπορούσε να επηρεάσει τα
αποτελέσματα. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 86 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 24A, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Υπόδειγμα εύλογης αξίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση με τη χρήση
του υποδείγματος της εύλογης αξίας. Εύλογη αξία είναι η τιμή
που θα λάμβανε μια οντότητα για την πώληση ενός περιου
σιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε μια οντότητα για τη
μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή
μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επι
μέτρησης.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32 A

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceivables

X instant,
debit

Εύλογη αξία αποκτηθεισών
απαιτήσεων

Η εύλογη αξία αποκτηθεισών απαιτήσεων σε συνένωση επι
χειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η i

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDereco
gnisedFinancialAssets

X instant,
debit

Εύλογη αξία περιουσιακών
στοιχείων τα οποία αντιπροσω
πεύουν συνεχιζόμενη συμμετοχή
σε χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν παύσει
να αναγνωρίζονται

Η εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων τα οποία αντιπροσω
πεύουν συνεχιζόμενη συμμετοχή σε χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E β

ifrs-full

FairValueOfAssociatedFinancial
Liabilities

X instant,
credit

Εύλογη αξία συνδεδεμένων χρη
ματοοικονομικών υποχρεώσεων

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που συνδέ
ονται με μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζονται εξολο
κλήρου. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FairValueOfFinancialAssetsRe
classifiedAsMeasuredAtAmorti
sedCost

X instant,
debit

Εύλογη αξία χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
που αναταξινομήθηκαν από την
κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των αποτελεσμάτων στην
κατηγορία του αποσβεσμένου
κόστους ή της εύλογης αξίας
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των αποτελεσμάτων στην κατηγορία του αποσβεσμένου
κόστους ή της εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Δ α

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRe
classifiedAsMeasuredAtAmorti
sedCostFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Εύλογη αξία χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
ανανταξινομηθέντων ως επιμε
τρηθέντων στο αποσβεσθέν
κόστος, λόγω αρχικής εφαρμο
γής του ΔΠΧΑ 9

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν αναταξινομηθεί ώστε να επιμετρούνται στο αποσβε
σμένο κόστος ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΓ α

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFairValueThrou
ghOtherComprehensiveIncome
CategoryIntoAmortisedCostCate
gory

X instant,
debit

Εύλογη αξία χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
που αναταξινομήθηκαν από την
κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων στην κατηγορία του
αποσβεσμένου κόστους

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Δ α
που αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων ώστε να επιμετρούνται
στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFairValueThrou
ghProfitOrLossAndIntoFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeInitialApplicationO
fIFRS9

X instant,
debit

Εύλογη αξία χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
που αναταξινομήθηκαν από την
κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των αποτελεσμάτων στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων, λόγω της
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των αποτελεσμάτων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων, ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο ΔΠΧΑ
9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΓ α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FairValueOfFinancialInstrume
ntOnDiscontinuationOfMeasure
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDerivati
veIsUsedToManageCreditRi
skAssets

X instant,
debit

Εύλογη αξία χρηματοοικονομι
κού μέσου σε διακοπή επιμέ
τρησης στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων επειδή το
πιστωτικό παράγωγο χρησιμο
ποιείται για τη διαχείριση
πιστωτικού κινδύνου περιου
σιακά στοιχεία

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικού μέσου, που αναγνωρίζεται γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G γ
ως περιουσιακό στοιχείο, σε διακοπή επιμέτρησης στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επειδή χρησιμοποιείται
πιστωτικό παράγωγο για τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
του εν λόγω χρηματοοικονομικού μέσου. [Παραπομπή: Πιστω
τικός κίνδυνος [member]· Παράγωγα [member]· Χρηματοοικο
νομικά μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrume
ntOnDiscontinuationOfMeasure
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDerivati
veIsUsedToManageCreditRi
skLiabilities

X instant,
credit

Εύλογη αξία χρηματοοικονομι
κού μέσου σε διακοπή επιμέ
τρησης στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων επειδή το
πιστωτικό παράγωγο χρησιμο
ποιείται για τη διαχείριση
πιστωτικού κινδύνου, υποχρεώ
σεις

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικού μέσου, που αναγνωρίζεται γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G γ
ως υποχρέωση, σε διακοπή επιμέτρησης στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων επειδή χρησιμοποιείται πιστωτικό
παράγωγο για τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου του εν
λόγω χρηματοοικονομικού μέσου. [Παραπομπή: Πιστωτικός
κίνδυνος [member]· Παράγωγα [member]· Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

FairValueOfFinancialLiabilities
ReclassifiedAsMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
credit

Εύλογη αξία χρηματοοικονομι
κών υποχρεώσεων που αναταξι
νομήθηκαν ως επιμετρηθείσες
στο αποσβεσθέν κόστος, αρχική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που έχουν
αναταξινομηθεί ώστε να επιμετρούνται στο αποσβεσμένο
κόστος ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΓ α

ifrs-full

FairValueOfInvestmentInJoint
VenturesWherePriceQuotation
sPublished

X instant,
debit

Εύλογη αξία επενδύσεων σε
κοινοπραξίες για τις οποίες
υπάρχουν επίσημες τιμές της
αγοράς

Η εύλογη αξία επενδύσεων σε κοινοπραξίες εφόσον υπάρχουν
επίσημες τιμές της αγοράς. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [mem
ber]· Επενδύσεις σε κοινοπραξίες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 β iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FairValueOfInvestmentsInAsso
ciatesWherePriceQuotationsPu
blished

X instant,
debit

Εύλογη αξία των επενδύσεων σε
συγγενείς επιχειρήσεις για τις
οποίες υπάρχουν επίσημες τιμές
της αγοράς

Η εύλογη αξία επενδύσεων σε κοινοπραξίες εφόσον υπάρχουν
επίσημες τιμές της αγοράς για την επένδυση. [Παραπομπή:
Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Επενδύσεις σε συγγενείς επι
χειρήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 β iii

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInEqui
tyInstrumentsDesignatedAsMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς
τίτλους που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων

Το ύψος των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που η
οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των λοι
πών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInEqui
tyInstrumentsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeAtDateOfDerecognition

X instant,
debit

Εύλογη αξία επενδύσεων σε
συμμετοχικούς τίτλους που
προσδιορίζονται στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολι
κών εσόδων κατά την ημερομη
νία παύσης της αναγνώρισης

Η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία παύσης της αναγνώρισης γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11B β
των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που η οντότητα
έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε συμμετοχικούς
τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοι
πών συνολικών εσόδων [member]]

ifrs-full

FairValueOfLiabilitiesReprese
ntingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Εύλογη αξία υποχρεώσεων που
αντιπροσωπεύουν συνεχιζόμενη
συμμετοχή σε χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται

Η εύλογη αξία υποχρεώσεων που αντιπροσωπεύουν τη συνε γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E β
χιζόμενη συμμετοχή της οντότητας σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAndE
quipmentMateriallyDifferent
FromCarryingAmount

X instant,
debit

Εύλογη αξία των ενσώματων
παγίων στοιχείων του ενεργητι
κού, όταν είναι σημαντικά δια
φορετική από τη λογιστική αξία

Η εύλογη αξία των ενσώματων παγίων στοιχείων του ενεργη
τικού, όταν αυτή είναι σημαντικά διαφορετική από τη λογι
στική αξία. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]· Ενσώ
ματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 79 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FairValueOfSubsidiariesThatCe
aseToBeConsolidatedAsOfDate
OfChangeOfInvestmentEntity
Status

X instant,
debit

Εύλογη αξία θυγατρικών που
παύουν να ενοποιούνται από την
ημερομηνία μεταβολής στην
ιδιότητα εταιρείας επενδύσεων

Η εύλογη αξία, από την ημερομηνία μεταβολής της ιδιότητας
εταιρείας επενδύσεων, των θυγατρικών που παύουν να ενοποι
ούνται. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Γνωστοποι
ήσεις σχετικά με τις εταιρείες επενδύσεων Θυγατρικές [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 9B α

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsAssociatedFinancialLiabi
litiesThatAreNotDerecognisedIn
TheirEntirety

X instant,
debit

Εύλογη αξία χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
(που συνδέονται με χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις) τα
οποία δεν έχουν παύσει να ανα
γνωρίζονται στο σύνολό τους

Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των μεταβιβασθέντων
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους και των
συνδεδεμένων υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D δ

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsAssociatedFinancialLiabi
litiesThatAreNotDerecognisedIn
TheirEntiretyAbstract

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsThatAreNotDerecognise
dInTheirEntirety

X instant,
debit

Εύλογη αξία μεταβιβασθέντων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων τα οποία δεν
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
στο σύνολό τους

Η εύλογη αξία μεταβιβασθέντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων τα οποία δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζο
νται στο σύνολό τους. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D δ

ifrs-full

FairValueOfUnderlyingItemsFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeatures

X instant,
debit

Εύλογη αξία των υποκείμενων
στοιχείων για συμβόλαια με
χαρακτηριστικά άμεσης συμμε
τοχής

Η εύλογη αξία των υποκείμενων στοιχείων για συμβόλαια με
χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής. [Παραπομπή: Περιγραφή
της σύνθεσης των υποκείμενων στοιχείων για συμβόλαια με
χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 111 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Εύλογη αξία μεταβιβασθέντων
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων (που συνδέονται
με χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις) τα οποία δεν έχουν παύ
σει να αναγνωρίζονται στο
σύνολό τους [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

FeeAndCommissionExpense

ifrs-full

FeeAndCommissionExpenseAb
stract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeAb
stract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
pense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
penseAbstract

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinan
cialLiabilitiesNotAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X duration,
credit

Ετικέτα

Έξοδα για αμοιβές και προμή
θειες

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με αμοιβές και προμήθει
ες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

Το ποσό των εσόδων που σχετίζεται με αμοιβές και προμή
θειες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

Το ποσό των εσόδων ή των εξόδων που σχετίζεται με αμοιβές
και προμήθειες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

Το ποσόν των εξόδων για προμήθειες (εκτός από τα ποσά που
περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του πραγματικού επιτο
κίου) που απορρέουν από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις οι
οποίες δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
[Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομι
κές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 γ i

Έξοδα για αμοιβές και προμή
θειες [abstract]

X duration,
credit

Έσοδα από αμοιβές και προμή
θειες

Έσοδα από αμοιβές και προμή
θειες [abstract]

X duration,
credit

Έσοδα (έξοδα) από αμοιβές και
προμήθειες

Έσοδα (έξοδα) από αμοιβές και
προμήθειες [abstract]

X duration,
credit

Έξοδα για προμήθειες που
απορρέουν από χρηματοοικονο
μικές υποχρεώσεις όχι στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 γ i

FeeIncomeAndExpenseAbstract

Έσοδα και έξοδα για αμοιβές
[abstract]

ifrs-full

FeeIncomeArisingFromFinancia
lAssetsMeasuredAtAmortised
Cost

X duration,
credit

Έσοδα για προμήθειες που
απορρέουν από χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία όχι
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Το ποσόν των εσόδων από αμοιβές (εκτός από τα ποσά που
περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του πραγματικού επιτο
κίου) που απορρέουν από χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων.

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArisingFrom
FinancialAssetsOrFinancialLiabi
litiesNotAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

X duration,
credit

Έσοδα (έξοδα) από χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
προμήθειες που απορρέουν από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία ή χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις όχι στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Το ποσόν των εσόδων ή των εξόδων από αμοιβές (εκτός από γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 γ i τα ποσά που περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του πραγ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
ματικού επιτοκίου) που απορρέουν από χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τα
οποία δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
[Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομι
κές υποχρεώσεις]

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArisingFrom
TrustAndFiduciaryActivities

X duration,
credit

Έσοδα (έξοδα) από αμοιβές που
προκύπτουν από καταπιστευμα
τικές και διαχειριστικές δραστη
ριότητες

Το ποσόν των εσόδων και εξόδων για αμοιβές (εκτός από τα
ποσά που περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του πραγματι
κού επιτοκίου) από καταπιστευματικές και λοιπές διαχειριστι
κές δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την τήρηση ή
επένδυση περιουσιακών στοιχείων εξ ονόματος ιδιωτών, κατα
πιστευμάτων, προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών και
λοιπών οργανισμών.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

member

Συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών βάσει
τελικού μισθού [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συνταξιοδοτικά προγράμματα παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 β
καθορισμένων παροχών βάσει τελικού μισθού. [Παραπομπή:
Συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 γ ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

FinanceCosts

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά κόστη

Το ποσόν των δαπανών που συνδέονται με χρηματοδοτικές
δραστηριότητες της οντότητας.

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
credit

Καταβληθείσες χρηματοοικονο
μικέ δαπάνες, ταξινομηθείσες ως
λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για καταβληθείσες χρηματοοικονομικές κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 31
δαπάνες, ταξινομηθείσες ως λειτουργικές δραστηριότητες.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έξοδα]

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Το ποσόν των εσόδων που συνδέονται με τόκους και λοιπές
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα (δα
πάνες)

Το ποσόν των εσόδων ή δαπανών που συνδέονται με τόκους
και λοιπές χρηματοδοτικές δραστηριότητες της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossBeforeTax

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) από δια
κρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα και αναγνωρίζονται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα, προ φόρων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 82 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 β

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) από διακρατούμενα αντα
σφαλιστήρια συμβόλαια που δεν
περιλαμβάνονται στα αποτελέ
σματα, προ φόρων
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Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) από διακρατούμενα αντα
σφαλιστήρια συμβόλαια που δεν
περιλαμβάνονται στα αποτελέ
σματα [abstract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) από διακρατούμενα αντα
σφαλιστήρια συμβόλαια που δεν
περιλαμβάνονται στα αποτελέ
σματα, μετά την αφαίρεση των
φόρων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) από δια
κρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα και αναγνωρίζονται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα, μετά την αφαίρεση των φόρων. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Διακρατού
μενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 91 αΈναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 82 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldReco
gnisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) από διακρατούμενα αντα
σφαλιστήρια συμβόλαια τα
οποία αναγνωρίζονται στα απο
τελέσματα

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) από δια
κρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 βγ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 82 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvestme
ntInFinanceLease

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα επί
καθαρής επένδυσης στη χρημα
τοδοτική μίσθωση

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων από την καθαρή
επένδυση στη χρηματοδοτική μίσθωση. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά έσοδα· Καθαρή επένδυση σε χρηματοδοτική
μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 90 α ii

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Εισπραχθέντα χρηματοοικονο
μικά έσοδα, που κατατάσσονται
ως λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές για εισπραχθέντα χρηματοοικονομικά κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 31
έσοδα, που κατατάσσονται ως λειτουργικές δραστηριότητες.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα]

ifrs-full

FinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές
μισθώσεις

Το ύψος των απαιτήσεων που σχετίζονται με χρηματοδοτικές
μισθώσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssets

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία

Το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που είναι: α) μετρητά·
β) συμμετοχικός τίτλος άλλης οικονομικής οντότητας· γ) συμ
βατικό δικαίωμα: i) για την είσπραξη μετρητών ή άλλου χρη
ματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από άλλη οικονο
μική οντότητα· ή ii) για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων με άλλη οντότητα
υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την οικονομική οντότητα·
ή δ) συμβόλαιο που θα διακανονιστεί ή δύναται να διακανονι
στεί με ιδίους συμμετοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότη
τας και είναι: i) μη παράγωγο για το οποίο η οικονομική
οντότητα υποχρεούται ή μπορεί να υποχρεούται να λάβει
μεταβλητή ποσότητα ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονο
μικής οντότητας· ή ii) παράγωγο που δύναται να ή θα διακα
νονιστεί, εκτός από ανταλλαγή έναντι συγκεκριμένου ποσού
μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχεί
ου, έναντι συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων
της οικονομικής οντότητας. Για τον σκοπό αυτό, οι ίδιοι συμ
μετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας δεν περιλαμβά
νουν χρηματοοικονομικά μέσα με δικαίωμα αποπληρωμής
που κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με τις
παραγράφους 16A-16B του ΔΛΠ 32, μέσα που επιβάλλουν
στην οικονομική οντότητα τη δέσμευση να παραδώσει σε τρί
τους αναλογικό μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
της οικονομικής οντότητας μόνο σε περίπτωση εκκαθάρισης
και κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με τις
παραγράφους 16Γ-16Δ του ΔΛΠ 32, ή μέσα που αποτελούν
συμβάσεις για τη μελλοντική παραλαβή ή παράδοση συμμετο
χικών τίτλων της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]· Χρηματοοικονο
μικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 25, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 35ΙΓ, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επηρεάζονται
από τις τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά
προεξόφλησης με αρνητική
αντιστάθμιση, λογιστική αξία
μετά την εφαρμογή των τροπο
ποιήσεων

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική
αντιστάθμιση, μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmend
ments

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επηρεάζονται
από τις τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά
προεξόφλησης με αρνητική
αντιστάθμιση, λογιστική αξία
αμέσως πριν από την εφαρμογή
των τροποποιήσεων

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική
αντιστάθμιση, αμέσως πριν από την εφαρμογή των τροποποι
ήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 α

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmendments

text

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επηρεάζονται
από τις τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά
προεξόφλησης με αρνητική
αντιστάθμιση, κατηγορία επιμέ
τρησης μετά την εφαρμογή των
τροποποιήσεων

Η κατηγορία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνη
τική αντιστάθμιση, μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 β

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryImmediatelyBeforeApplyingA
mendments

text

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επηρεάζονται
από τις τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά
προεξόφλησης με αρνητική
αντιστάθμιση, κατηγορία επιμέ
τρησης αμέσως πριν από την
εφαρμογή των τροποποιήσεων

Η κατηγορία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνη
τική αντιστάθμιση, αμέσως πριν από την εφαρμογή των τρο
ποποιήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 α

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17CarryingAmou
ntAfterRedesignation

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επηρεάζονται
από τον προσδιορισμό εκ νέου
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17, λογι
στική αξία μετά τον προσδιορι
σμό εκ νέου

Η λογιστική αξία, μετά τον προσδιορισμό εκ νέου, των χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται
από τον προσδιορισμό εκ νέου κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 β
ii - Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17CarryingAmou
ntImmediatelyBeforeRedesigna
tion

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επηρεάζονται
από τον προσδιορισμό εκ νέου
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17, λογι
στική αξία αμέσως πριν από τον
προσδιορισμό εκ νέου

Η λογιστική αξία, αμέσως πριν από τον προσδιορισμό εκ νέου, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 β i
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επηρε - Έναρξη ισχύος 1-1-2021
άζονται από τον προσδιορισμό εκ νέου κατά την ημερομηνία
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryAfterRedesignation

text

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επηρεάζονται
από τον προσδιορισμό εκ νέου
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17,
κατηγορία επιμέτρησης μετά τον
προσδιορισμό εκ νέου

Η κατηγορία επιμέτρησης, μετά τον προσδιορισμό εκ νέου, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 β
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επηρε ii - Έναρξη ισχύος 1-1-2021
άζονται από τον προσδιορισμό εκ νέου κατά την ημερομηνία
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryImmediatelyBeforeRedesi
gnation

text

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επηρεάζονται
από τον προσδιορισμό εκ νέου
κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17,
κατηγορία επιμέτρησης αμέσως
πριν από τον προσδιορισμό εκ
νέου

Η κατηγορία επιμέτρησης, αμέσως πριν από τον προσδιορισμό
εκ νέου, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που επηρεάζονται από τον προσδιορισμό εκ νέου κατά την
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 β i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο
κόστος

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στο αποσβεσμένο κόστος. Αποσβεσμένο κόστος είναι το
ποσό στο οποίο επιμετρούνται τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία μείον τις αποπληρωμές κεφαλαίου κατά την
αρχική αναγνώριση, συν ή μείον τη σωρευτική απόσβεση με
τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, οιασδήποτε
διαφοράς μεταξύ του εν λόγω αρχικού ποσού και του ποσού
κατά τη λήξη, μετά από προσαρμογή για τυχόν απομείωση.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 στ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsAtAmortisedCo
stCategoryMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο
κόστος, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβεσμένο
κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 στ

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCo
stMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο
κόστος, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβεσμένο
κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B2 α

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία, στην εύλογη
αξία

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
[Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 25

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
Member

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη
αξία, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία· Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B2 α

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughOtherComprehensiveIncome

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Πα
ραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία· Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughOtherComprehensiveIncome
Abstract

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughOtherComprehensiveIncome
CategoryMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLoss

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και για τα οποία τα
κέρδη (οι ζημίες) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στην
εύλογη αξία εκτός αν επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος
ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.
Κέρδος (ζημία) επί χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοι
χείου που επιμετράται στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα εκτός αν αποτελεί μέρος σχέσης αντιστάθμισης,
είναι επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο για τον οποίο η οντότητα
έχει επιλέξει να εμφανίζει τα κέρδη και τις ζημίες στο λοιπά
συνολικά έσοδα ή είναι χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοι
χείο το οποίο επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]·
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossCategoryMem
ber

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων [ab
stract]

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων,
κατηγορία [member]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossClassifiedAsH
eldForTrading

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που
ταξινομούνται ως διακρατούμενα
για διαπραγμάτευση

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που ταξινομού
νται ως διακρατούμενα για διαπραγμάτευση. Ένα χρηματοοι
κονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσετα ως διακρατού
μενο για διαπραγμάτευση αν: α) αποκτάται κυρίως με σκοπό
την πώληση στο εγγύς μέλλον· β) αποτελεί κατά την αρχική
αναγνώριση μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρηματο
οικονομικών μέσων που είχαν κοινή διαχείριση και για τα
οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου
βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών· ή γ) είναι παράγωγο
(εκτός από παράγωγο που είναι συμβόλαιο χρηματοοικονομι
κής εγγύησης ή προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο
αντιστάθμισης). [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]·
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossClassifiedAsH
eldForTradingCategoryMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που
κατατάσσονται ως διακρατού
μενα για διαπραγμάτευση, κατη
γορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
που κατατάσσετονται στην κατηγορία των διακρατούμενων
για διαπραγμάτευση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
που κατατάσσονται ως διακρατούμενα για διαπραγμάτευση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossDesignatedAsU
ponInitialRecognition

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που
προσδιορίζονται κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέ
στερα

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που προσδιορί
στηκαν ως τοιαύτα κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέ
στερα. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossDesignatedUpo
nInitialRecognitionCategory
Member

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που
προσδιορίζονται κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέ
στερα, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων που προσδιορίζονται ως τοιαύτα κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων που προσδιορίστηκαν ως τέτοια κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMandatorilyMe
asuredAtFairValue

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που
επιμετρούνται υποχρεωτικά στην
εύλογη αξία

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που επιμετρούνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMandatorilyMe
asuredAtFairValueCategory
Member

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που
επιμετρούνται υποχρεωτικά στην
εύλογη αξία, κατηγορία [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επιμετρούνται υποχρεωτικά στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων που επιμετρούνται υποχρεωτικά στην εύλογη
αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMeasuredAsSu
chInAccordanceWithExemption
ForReacquisitionOfOwnEqui
tyInstruments

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, επι
μετρούμενα σύμφωνα με την
εξαίρεση για επαναγορά ιδίων
συμμετοχικών τίτλων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων τα οποία επιμε
τρούνται σύμφωνα με την εξαίρεση για επαναγορά ιδίων συμ
μετοχικών τίτλων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 33Α
του ΔΛΠ 32. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMeasuredAsSu
chInAccordanceWithExemption
ForReacquisitionOfOwnEqui
tyInstrumentsCategoryMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, επι
μετρούμενα σύμφωνα με την
εξαίρεση για επαναγορά ιδίων
συμμετοχικών τίτλων, κατηγορία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων τα
οποία επιμετρούνται σύμφωνα με την εξαίρεση για επαναγορά
της κατηγορίας ιδίων συμμετοχικών τίτλων. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, επιμετρούμενα σύμφωνα με την
εξαίρεση για επαναγορά ιδίων συμμετοχικών τίτλων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMeasuredAsSu
chInAccordanceWithExemption
ForRepurchaseOfOwnFinancial
Liabilities

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, επι
μετρούμενα σύμφωνα με την
εξαίρεση για επαναγορά ιδίων
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων τα οποία επιμε
τρούνται σύμφωνα με την εξαίρεση για επαναγορά ιδίων χρη
ματοοικονομικών υποχρεώσεων, όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 3.3.5 του ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueThro
ughProfitOrLossMeasuredAsSu
chInAccordanceWithExemption
ForRepurchaseOfOwnFinancial
LiabilitiesCategoryMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, επι
μετρούμενα σύμφωνα με την
εξαίρεση για επαναγορά ιδίων
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων τα
οποία επιμετρούνται σύμφωνα με την εξαίρεση για επαναγορά
της κατηγορίας ιδίων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, επιμετρούμενα σύμ
φωνα με την εξαίρεση για επαναγορά ιδίων χρηματοοικονομι
κών υποχρεώσεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsale

X instant,
debit

Διαθέσιμα προς πώληση χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία

Το ύψος των μη παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσια γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 δ κών στοιχείων που προσδιορίζονται ως διαθέσιμα προς Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
πώληση ή δεν ταξινομούνται ως α) δάνεια και απαιτήσεις·
β) διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις· ή γ) χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων· Επενδύσεις
που διακρατούνται μέχρι τη λήξη]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsAvailableforsale
CategoryMember

member

Διαθέσιμα προς πώληση χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των διαθέσιμων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 δ προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
[Παραπομπή: Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmou
ntImmediatelyAfterInitialAppli
cationOfIFRS9

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία, λογιστική αξία
αμέσως μετά την αρχική εφαρ
μογή του ΔΠΧΑ 9

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων αμέσως μετά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I β

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmou
ntImmediatelyBeforeInitialAppli
cationOfIFRS9

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία, λογιστική αξία
αμέσως πριν από την αρχική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 9, η οποία έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ
39 ή σύμφωνα με προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (εάν η
προσέγγιση που έχει επιλέξει η οικονομική οντότητα για την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει περισσότερες από μία
ημερομηνίες αρχικής εφαρμογής για διαφορετικές απαιτήσεις).
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I α

ifrs-full

FinancialAssetsCategoryMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία, κατηγορία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεντρωτικές κατηγορίες
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αντιπροσω
πεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», εάν δεν χρησιμο
ποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8

ifrs-full

FinancialAssetsCollectivelyAs
sessedForCreditLossesMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που εκτιμώνται
συλλογικά για πιστωτικές ζημίες
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν εκτιμηθεί συλλογικά για πιστωτικές
ζημίες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4CarryingA
mountApplyingIAS39

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που περιγράφο
νται στην παράγραφο 39Ε στοι
χείο α) του ΔΠΧΑ 4, λογιστική
αξία με εφαρμογή του ΔΛΠ 39

Η λογιστική αξία, με εφαρμογή του ΔΛΠ 39, των χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4. Στην περίπτωση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρού
νται στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό θα πρέπει να αναφέ
ρεται ως έχει πριν από οποιαδήποτε προσαρμογή για απομεί
ωση αξίας. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο
α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ζ α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που περιγράφο
νται στην παράγραφο 39Ε στοι
χείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη
αξία

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4, ήτοι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
συμβατικές ρήτρες οι οποίες οδηγούν, σε καθορισμένες ημε
ρομηνίες, σε ταμειακές ροές που είναι μόνο πληρωμές κεφα
λαίου και τόκων για το ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου (ήτοι
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις
προϋποθέσεις των παραγράφων 4.1.2 στοιχείο β) και 4.1.2Α
στοιχείο β) του ΔΠΧΑ 9), με εξαίρεση κάθε χρηματοοικονο
μικό περιουσιακό στοιχείο που πληροί τον ορισμό των προο
ριζόμενων για διαπραγμάτευση στο ΔΠΧΑ 9, ή που είναι υπό
τη διαχείριση και των οποίων η απόδοση εκτιμάται βάσει της
εύλογης αξίας (παράγραφος Β4.1.6 του ΔΠΧΑ 9). [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39E α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ThatDoNo
tHaveLowCreditRiskCarryingA
mountApplyingIAS39

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που περιγράφο
νται στην παράγραφο 39Ε στοι
χείο α) του ΔΠΧΑ 4 και τα
οποία δεν εμπεριέχουν χαμηλό
πιστωτικό κίνδυνο, λογιστική
αξία με εφαρμογή του ΔΛΠ 39

Η λογιστική αξία, με εφαρμογή του ΔΛΠ 39, των χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4 και τα οποία δεν
εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Στην περίπτωση χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται
στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό θα πρέπει να αναφέρεται
ως έχει πριν από οποιαδήποτε προσαρμογή για απομείωση
αξίας. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ζ β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που περιγράφο
νται στην παράγραφο 39Ε στοι
χείο α) του ΔΠΧΑ 4, τα οποία
δεν εμπεριέχουν χαμηλό πιστω
τικό κίνδυνο, εύλογη αξία

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4, τα οποία δεν εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυ
νο. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ζ β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ThatDoNo
tHaveLowCreditRiskFairValue

ifrs-full

FinancialAssetsDesignatedAsMe
asuredAtFairValueAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForManagin
gLiquidityRisk

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που κατέχονται
για τη διαχείριση του κινδύνου
ρευστότητας

Το ύψος των χρηματοοικονομικών στοιχείων τα οποία κατέχο
νται για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (π.χ., χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δύνανται να
πωληθούν άμεσα ή αναμένονται να δημιουργήσουν ταμειακές
εισροές για την αντιστάθμιση ταμειακών εκροών λόγω χρημα
τοοικονομικών υποχρεώσεων). [Παραπομπή: Κίνδυνος ρευστό
τητας [member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία·
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B11E

ifrs-full

FinancialAssetsImpairedMember

member

Απομειωμένα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν απομειωθεί. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsIndividuallyAs
sessedForCreditLossesMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που εκτιμώνται
ατομικά για πιστωτικές ζημίες
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν εκτιμηθεί ατομικά για πιστωτικές
ζημίες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν προσ
διοριστεί ότι επιμετρούνται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMember

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCa text
tegoryImmediatelyAfterInitialAp
plicationOfIFRS9

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία επιμετρούμενα
στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ύψος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέ
σεις: α) το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρεί
ται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο
στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμει
ακών ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων, και β) βάσει των συμβατικών όρων που
διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, δημιουρ
γούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και
τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. [Παραπομ
πή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία επιμετρούμενα
στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων,
κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία, κατηγορία επι
μέτρησης αμέσως μετά την
αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η κατηγορία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων αμέσως μετά την αρχική εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I β

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία επιμετρούμενα
στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων [ab
stract]

member
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Ετικέτα

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsMeasurementCa
tegoryImmediatelyBeforeInitia
lApplicationOfIFRS9

text

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία, κατηγορία επι
μέτρησης αμέσως πριν από την
αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η κατηγορία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 9, η οποία έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ
39 ή σύμφωνα με προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (εάν η
προσέγγιση που έχει επιλέξει η οικονομική οντότητα για την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει περισσότερες από μία
ημερομηνίες αρχικής εφαρμογής για διαφορετικές απαιτήσεις).
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I α

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία, κατηγορία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεντρωτικές κατηγορίες
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αντιπροσω
πεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», εάν δεν χρησιμο
ποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 6, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 7 42I

ifrs-full

FinancialAssetsNeitherPastDue
NorImpairedMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που δεν είναι
ούτε σε καθυστέρηση ούτε απο
μειωμένα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που δεν είναι ούτε σε καθυστέρηση ούτε
έχουν απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοι
χείο είναι σε καθυστέρηση (ληξιπρόθεσμο) όταν ένας αντισυμ
βαλλόμενος δεν έχει πραγματοποιήσει μια πληρωμή κατά τον
συμβατικά καθορισμένο χρόνο. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsOtherThanThose
SpecifiedInParagraph39EaO
fIFRS4FairValue

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία εκτός από εκείνα
που ορίζονται στην παράγραφο
39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4,
εύλογη αξία

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών εκτός από
εκείνα που ορίζονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο
α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39E β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsOutsideScopeO
fIFRS7Member

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία εκτός πεδίου
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 7, κατη
γορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτός του πεδίου εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 7. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B2 β

ifrs-full

FinancialAssetsPastDueButNo
tImpairedMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που είναι σε
καθυστέρηση αλλά όχι απομει
ωμένα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά περιου γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 α σιακά στοιχεία που είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομει Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
ωμένα. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε
καθυστέρηση (ληξιπρόθεσμο) όταν ένας αντισυμβαλλόμενος
δεν έχει πραγματοποιήσει μια πληρωμή κατά τον συμβατικά
καθορισμένο χρόνο. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία]

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsColla
teralForLiabilitiesOrContingent
Liabilities

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν ενε
χυριαστεί ως εξασφάλιση για
υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες
υποχρεώσεις

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που η οντότητα έχει προσκομίσει ως εξασφαλίσεις για υποχρε
ώσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων και
ποσών που έχουν αναταξινομηθεί βάσει της παραγράφου
3.2.23 στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες
υποχρεώσεις [member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 14 α

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesi
gnatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossButNoLongerSoDesigna
tedFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που είχαν προη
γουμένως προσδιοριστεί στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, αλλά δεν προσδιορίζο
νται πλέον κατά τον τρόπο αυτό,
αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην κατάσταση οικονομικής θέσης τα οποία είχαν προηγου
μένως προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, αλλά δεν προσδιορίζονται πλέον
κατά τον τρόπο αυτό όταν η οικονομική οντότητα εφαρμόζει
αρχικά το ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I γ
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsPreviouslyDesi
gnatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedDueToRequi
rementsOfIFRS9FirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που είχαν προη
γουμένως προσδιοριστεί στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, τα οποία αναταξινομή
θηκαν λόγω των απαιτήσεων του
ΔΠΧΑ 9, αρχική εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην κατάσταση οικονομικής θέσης τα οποία είχαν προηγου
μένως προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, αλλά δεν προσδιορίζονται πλέον
κατά τον τρόπο αυτό, και τα οποία αναταξινομήθηκαν λόγω
των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 όταν η οικονομική οντότητα
εφαρμόζει αρχικά το ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I γ

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesi
gnatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που είχαν προη
γουμένως προσδιοριστεί στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων και τα οποία αναταξι
νομήθηκαν εκουσίως, αρχική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην κατάσταση οικονομικής θέσης τα οποία είχαν προηγου
μένως προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, αλλά δεν προσδιορίζονται πλέον
κατά τον τρόπο αυτό, και τα οποία η οικονομική οντότητα
επέλεξε εκουσίως να αναταξινομήσει κατά την αρχική εφαρ
μογή του ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I γ

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfAvailableforsaleFinancialAs
setsAtFairValue

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που αναταξινο
μήθηκαν από την κατηγορία των
διαθέσιμων προς πώληση χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία των διαθέσιμων
προς πώληση. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12A β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfAvailableforsaleFinancialAs
setsCarryingAmount

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που αναταξινο
μήθηκαν από την κατηγορία των
διαθέσιμων προς πώληση χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, λογιστική αξία

Η λογιστική αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12A β χείων που έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία των δια Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
θέσιμων προς πώληση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]
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FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfFinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossAtFairVa
lue

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν ανα
ταξινομηθεί από την κατηγορία
των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία της εύλογης
αξίας μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12A β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfFinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossCarryingA
mount

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν ανα
ταξινομηθεί από την κατηγορία
των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
λογιστική αξία

Η λογιστική αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων που έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία της εύλο
γης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12A β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που αναγνωρίζο
νται από την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 i,
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 IE72
συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

ifrs-full

FinancialAssetsThatAreIndivi
duallyDeterminedToBeImpaired
FairValueOfCollateralHeldAn
dOtherCreditEnhancements

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία για τα οποία έχει
προσδιοριστεί ότι είναι απομει
ωμένα σε ατομική βάση, εύλογη
αξία διακρατούμενης εξασφάλι
σης και λοιπές πιστωτικές ενι
σχύσεις

Η εύλογη αξία διαθέσιμων εξασφαλίσεων και λοιπών πιστω
τικών ενισχύσεων που λαμβάνονται για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία οποία έχει προσδιοριστεί ότι είναι απο
μειωμένα σε ατομική βάση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία· Ζημία απομείωσης]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG29 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsThatWereDesi
gnatedAsMeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensation
ThatAreNoLongerSoDesignated

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που είχαν προσ
διοριστεί ως επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων πριν από την εφαρμογή
των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ
9 για τα χαρακτηριστικά προε
ξόφλησης με αρνητική αντι
στάθμιση και τα οποία δεν
προσδιορίζονται πλέον κατά τον
τρόπο αυτό

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην κατάσταση οικονομικής θέσης τα οποία είχαν προηγου
μένως προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, αλλά δεν προσδιορίζονται πλέον
κατά τον τρόπο αυτό όταν η οικονομική οντότητα εφαρμόζει
τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά προε
ξόφλησης με αρνητική αντιστάθμιση. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 γ

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesi
gnatedAsMeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfIFRS17ThatAreNo
LongerSoDesignated

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που είχαν προσ
διοριστεί ως επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων πριν από την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 17 και τα οποία δεν
προσδιορίζονται πλέον κατά τον
τρόπο αυτό

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στην κατάσταση οικονομικής θέσης τα οποία είχαν
προηγουμένως προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων με εφαρμογή της παραγράφου
4.1.5 του ΔΠΧΑ 9 και τα οποία δεν προσδιορίζονται πλέον
κατά τον τρόπο αυτό μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 C32 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στα οποία εφαρ
μόζεται η προσέγγιση της επι
κάλυψης

Το ύψος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στα οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση της επικάλυψης. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

FinancialAssetsTypeMember

member

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία, είδος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει είδη χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B52,
περιουσιακών στοιχείων σε συγκεντρωτική μορφή. Αντιπρο γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B51
σωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Είδη χρημα
τοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», εάν δεν χρησιμοποι
είται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsWhichDoNot
QualifyForDerecognitionAxis

axis

Μεταβιβασθέντα χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν έχουν παύσει να ανα
γνωρίζονται στο σύνολό τους
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNot
QualifyForDerecognitionMember

member

Μεταβιβασθέντα χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν έχουν παύσει να ανα
γνωρίζονται στο σύνολό τους
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μεταβιβασθέντα χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται στο σύνολό τους. Αντιπροσωπεύει επίσης
την τυπική τιμή για τον άξονα «Μεταβιβασθέντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν παύσει να ανα
γνωρίζονται στο σύνολό τους», αν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseContrac
tualCashFlowCharacteristicsHa
veBeenAssessedBasedOnFac
tsAndCircumstancesAtInitialRe
cognitionWithoutTakingIntoAc
countExceptionForPrepayment
Features

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία των οποίων τα
χαρακτηριστικά των συμβατικών
ταμειακών ροών έχουν αξιολο
γηθεί με βάση τα γεγονότα και
τις περιστάσεις που υφίσταντο
κατά την αρχική αναγνώριση
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
εξαίρεση για χαρακτηριστικά
προεξόφλησης

Το ύψος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
των οποίων τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών
ροών έχουν αξιολογηθεί με βάση τα γεγονότα και τις περι
στάσεις που υφίσταντο κατά την αρχική αναγνώριση χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η εξαίρεση για χαρακτηριστικά προεξόφλη
σης. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42S
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsWhoseContrac
tualCashFlowCharacteristicsHa
veBeenAssessedBasedOnFac
tsAndCircumstancesAtInitialRe
cognitionWithoutTakingIntoAc
countRequirementsRelatedTo
ModificationOfTimeValueOfMo
neyElement

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία των οποίων τα
χαρακτηριστικά των συμβατικών
ταμειακών ροών έχουν αξιολο
γηθεί με βάση τα γεγονότα και
τις περιστάσεις που υφίσταντο
κατά την αρχική αναγνώριση
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
απαιτήσεις που συνδέονται με το
στοιχείο της διαχρονικής αξίας
του χρήματος

Το ύψος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
των οποίων τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών
ροών έχουν αξιολογηθεί με βάση τα γεγονότα και τις περι
στάσεις που υφίσταντο κατά την αρχική αναγνώριση χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που συνδέονται με το στοι
χείο της διαχρονικής αξίας του χρήματος. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42R

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRe
portingPeriodWhileLossAllowan
ceMeasuredAtLifetimeExpected
CreditLossesAmortisedCostBefo
reModification

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία με συμβατικές
ταμειακές ροές που έχουν τρο
ποποιηθεί κατά την περίοδο
αναφοράς ενώ η πρόβλεψη για
ζημίες έχει επιμετρηθεί επί των
αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής, αποσβεσμένο κόστος πριν
από την τροποποίηση

Το αποσβεσμένο κόστος πριν από την τροποποίηση των χρη γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35Ι α
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχουν
τροποποιηθεί οι συμβατικές ταμειακές ροές κατά την περίοδο
αναφοράς, ενώ η πρόβλεψη ζημίας επί αυτών είχε επιμετρηθεί
σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη
τη διάρκεια ζωής. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRe
portingPeriodWhileLossAllowan
ceMeasuredAtLifetimeExpected
CreditLossesModificationGain
Loss

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία με συμβατικές
ταμειακές ροές που έχουν τρο
ποποιηθεί κατά την περίοδο
αναφοράς ενώ η πρόβλεψη για
ζημίες έχει επιμετρηθεί επί των
αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής, κέρδος (ζημία) λόγω τρο
ποποίησης

Το καθαρό κέρδος (ζημία) επί των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων για τα οποία έχουν τροποποιηθεί οι συμ
βατικές ταμειακές ροές κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ η
πρόβλεψη ζημίας επί αυτών είχε επιμετρηθεί σε ποσό ίσο με
τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35Ι α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialAssetsWithModifiedCo
ntractualCashFlowsWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesForWhich
LossAllowanceChangedDurin
gReportingPeriodTo12monthEx
pectedCreditLossesGrossCarryin
gAmount

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία με τροποποι
ημένες συμβατικές ταμειακές
ροές, ενώ η πρόβλεψη για ζημίες
έχει επιμετρηθεί επί των αναμε
νόμενων πιστωτικών ζημιών
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής και
των οποίων η πρόβλεψη ζημίας
μεταβλήθηκε στη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς επί των
αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών δωδεκαμήνου, ακαθάρι
στη λογιστική αξία

Το ποσό της ακαθάριστης λογιστικής αξίας των χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν τροποποιηθεί μετά
την αρχική αναγνώριση σε χρόνο κατά τον οποίο η πρόβλεψη
ζημίας επιμετρήθηκε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστω
τικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής και των οποίων η
πρόβλεψη ζημίας μεταβλήθηκε στη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς ώστε να επιμετράται σε ποσό ίσο με τις αναμενό
μενες πιστωτικές ζημίες δωδεκαμήνου. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35Ι β

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDurin
gReportingPeriodAndStillSub
jectToEnforcementActivityCo
ntractualAmountOutstanding

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν δια
γραφεί κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς και εξακο
λουθούν να υπόκεινται σε διαδι
κασία εκτέλεσης, οφειλόμενο
συμβατικό ποσό

Το οφειλόμενο ανεξόφλητο συμβατικό ποσό επί χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν απαλειφθεί στη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς και υπόκεινται ακόμη σε
διαδικασία εκτέλεσης. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35L

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesInAc
countingPolicyMember

member

Αύξηση (μείωση) λόγω αλλαγών
στη λογιστική πολιτική [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό αποτέ
λεσμα των αλλαγών στη λογιστική πολιτική.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 στ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29 γ i

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrectionsO
fAccountingErrorsMember

member

Αύξηση (μείωση) λόγω διορθώ
σεων λαθών προγενέστερων
περιόδων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό αποτέ
λεσμα των διορθώσεων λαθών προγενέστερων περιόδων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 49 β i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 49 γ

ifrs-full

FinancialEffectOfTransition
FromPreviousGAAPToIFRSsA
xis

axis

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
της μετάβασης από τις προη
γούμενες Γ.Α.Λ.A. στα
Δ.Π.Χ.Α. [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 24
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialForecastOfCashFlow
sForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

member

Χρηματοοικονομική πρόγνωση
των ταμειακών εισροών (εκρο
ών) για μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών, εισροή επιμέ
τρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια χρηματοοικονομική πρό
γνωση των ταμειακών ροών για μια μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών, η οποία χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρη
σης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 ε

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOrLos
sForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

member

Χρηματοοικονομική πρόγνωση
των κερδών (ζημιών) για μονάδα
δημιουργίας ταμειακών ροών,
εισροή επιμέτρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια χρηματοοικονομική πρό
γνωση των αποτελεσμάτων για μια μονάδα δημιουργίας ταμει
ακών ροών, η οποία χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 ε

ifrs-full

FinancialGuaranteeContrac
tsMember

member

Συμβόλαια χρηματοοικονομικής
εγγύησης [member]·

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συμβάσεις βάσει των οποίων
απαιτείται από τον εκδότη να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες
πληρωμές για την αποζημίωση του κατόχου λόγω ζημίας που
υφίσταται από την αδυναμία συγκεκριμένου χρεώστη να κατα
βάλει οφειλόμενες πληρωμές, σύμφωνα με τους αρχικούς ή
τροποποιημένους όρους ενός χρεωστικού τίτλου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B8E,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditimpai
redAfterPurchaseOrOrigination
Member

member

Χρηματοοικονομικά μέσα, απο
μειωμένης πιστωτικής αξίας
μετά από αγορά ή δημιουργία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά μέσα απο
μειωμένης πιστωτικής αξίας μετά από αγορά ή δημιουργία.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, απομειωμένης πιστω
τικής αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H β ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M β ii

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditimpai
redMember

member

Χρηματοοικονομικά μέσα, απο
μειωμένης πιστωτικής αξίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά μέσα απο
μειωμένης πιστωτικής αξίας. [Παραπομπή: Πιστωτική απομεί
ωση χρηματοοικονομικών μέσων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialInstrumentsDesignate
dAsHedgingInstrumentsAtFair
Value

X instant

Χρηματοοικονομικά μέσα που
προσδιορίζονται ως μέσα αντι
στάθμισης, στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν προσ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 β διοριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Μέσα αντιστάθμισης είναι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
προσδιοριζόμενα παράγωγα ή (για αντιστάθμιση του κινδύνου
μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών μόνο) προσδιορι
ζόμενα, μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία ή μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των
οποίων η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές αναμένεται να
συμψηφίσουν τις μεταβολές της εύλογης αξίας ή των ταμει
ακών ροών ενός προσδιοριζόμενου αντισταθμισμένου στοιχεί
ου. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Παράγωγα
[member]· Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία· Παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις· Χρηματο
οικονομικά μέσα, κατηγορία [member]· Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRiskAxis

axis

Χρηματοοικονομικά μέσα επιμε
τρηθέντα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων επειδή
το πιστωτικό παράγωγο χρησι
μοποιείται για τη διαχείριση
πιστωτικού κινδύνου [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRiskMem
ber

member

Χρηματοοικονομικά μέσα επιμε
τρηθέντα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων,
επειδή το πιστωτικό παράγωγο
χρησιμοποιείται για τη διαχεί
ριση πιστωτικού κινδύνου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά μέσα επι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G
μετρηθέντα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
επειδή το πιστωτικό παράγωγο χρησιμοποιείται για τη διαχεί
ριση πιστωτικού κινδύνου των μέσων αυτών. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική αξία για τον άξονα «Χρηματοοικονομικά
μέσα επιμετρηθέντα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά
των, επειδή το πιστωτικό παράγωγο χρησιμοποιείται για τη
διαχείριση πιστωτικού κινδύνου», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγο
ρία [member]· Πιστωτικός κίνδυνος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 572

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

FinancialInstrumentsNotCredi
timpairedMember

member

Χρηματοοικονομικά μέσα, μη
απομειωμένης πιστωτικής αξίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά μέσα μη
απομειωμένης πιστωτικής αξίας. [Παραπομπή: Πιστωτική απο
μείωση χρηματοοικονομικών μέσων [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchasedO
rOriginatedCreditimpairedMem
ber

member

Χρηματοοικονομικά μέσα που
έχουν αγοραστεί ή δημιουργηθεί
με απομειωμένη πιστωτική αξία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά μέσα που γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H γ,
έχουν αγοραστεί ή δημιουργηθεί ως απομειωμένης πιστωτικής γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M γ
αξίας. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, απομειωμένης
πιστωτικής αξίας [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubjectTo
EnforceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgreementNo
tSetOffAgainstFinancialAssets

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικά μέσα που
υπόκεινται σε εκτελεστή συμ
φωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή
παρόμοια συμφωνία, τα οποία
δεν έχουν συμψηφισθεί με χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ύψος των χρηματοοικονομικών μέσων που υπόκεινται σε παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40D,
εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμ παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ i
φωνία, τα οποία δεν έχουν συμψηφισθεί με χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubjectTo
EnforceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgreementNo
tSetOffAgainstFinancialLiabili
ties

X instant,
debit

Χρηματοοικονομικά μέσα που
υπόκεινται σε εκτελεστή συμ
φωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή
παρόμοια συμφωνία, τα οποία
δεν έχουν συμψηφισθεί με χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις

Το ύψος των χρηματοοικονομικών μέσων που υπόκεινται σε
εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμ
φωνία, τα οποία δεν έχουν συμψηφισθεί με χρηματοοικονομι
κές υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ i

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhoseFair
ValuePreviouslyCouldNotBeRe
liablyMeasuredAtTimeOfDereco
gnition

X instant

Χρηματοοικονομικά μέσα των
οποίων η εύλογη αξία δεν μπο
ρούσε παλαιότερα να επιμετρη
θεί με αξιοπιστία, κατά τον
χρόνο της παύσης της αναγνώ
ρισης

Το ύψος των χρηματοοικονομικών μέσων, κατά τον χρόνο της
παύσης της αναγνώρισης, των οποίων η εύλογη αξία δεν μπο
ρούσε παλαιότερα να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 30 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

ifrs-full

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

FinancialLiabilities

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
credit

Ετικέτα

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές
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Το ύψος των υποχρεώσεων που είναι: α) συμβατική δέσμευση: γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 25
i) για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περι
ουσιακού στοιχείου σε άλλη οικονομική οντότητα· ή ii) για
την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
ή υποχρεώσεων με άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά μη
ευνοϊκούς για την οικονομική οντότητα· ή β) συμβόλαιο που
θα διακανονιστεί ή δύναται να διακανονιστεί με ιδίους συμμε
τοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας και είναι: i) μη
παράγωγο για το οποίο η οικονομική οντότητα υποχρεούται ή
μπορεί να υποχρεούται να λάβει μεταβλητή ποσότητα ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας· ή ii) παρά
γωγο που δύναται να ή θα διακανονιστεί, εκτός από ανταλ
λαγή έναντι συγκεκριμένου ποσού μετρητών ή άλλου χρημα
τοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, έναντι συγκεκριμένου
αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότη
τας. Για το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα, τα δικαιώματα προ
αίρεσης ή τα δικαιώματα αγοράς για την απόκτηση συγκεκρι
μένης ποσότητας ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας έναντι συγκεκριμένου ποσού οποιουδήποτε νομί
σματος είναι συμμετοχικοί τίτλοι εάν η η οικονομική οντότητα
προσφέρει τα δικαιώματα, τα δικαιώματα προαίρεσης ή τα
δικαιώματα αγοράς κατ’ αναλογία σε όλους τους υφιστάμε
νους ιδιοκτήτες ιδίων μη παραγώγων συμμετοχικών τίτλων
της ίδιας κατηγορίας. Επίσης, για τον σκοπό αυτό, οι ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας δεν περιλαμ
βάνουν χρηματοοικονομικά μέσα με δικαίωμα αποπληρωμής
που κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με τις
παραγράφους 16A-16B του ΔΛΠ 32, μέσα που επιβάλλουν
στην οικονομική οντότητα τη δέσμευση να παραδώσει σε τρί
τους αναλογικό μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
της οικονομικής οντότητας μόνο σε περίπτωση εκκαθάρισης
και κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με τις
παραγράφους 16Γ-16Δ του ΔΛΠ 32, ή μέσα που αποτελούν
συμβάσεις για τη μελλοντική παραλαβή ή παράδοση ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας. Κατ’ εξαί
ρεση, μέσον που πληροί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης, κατατάσσεται ως συμμετοχικός τίτλος εάν έχει
όλα τα χαρακτηριστικά και πληροί τις προϋποθέσεις των παρα
γράφων 16A-16B ή των παραγράφων 16Γ-16Δ του ΔΠΛ 32.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]·
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Παράγωγα [mem
ber]]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που επηρεάζονται από τις
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για
τα χαρακτηριστικά προεξόφλη
σης με αρνητική αντιστάθμιση,
λογιστική αξία μετά την εφαρ
μογή των τροποποιήσεων

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που
επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρα
κτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθμιση, μετά την
εφαρμογή των τροποποιήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 β

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmend
ments

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που επηρεάζονται από τις
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για
τα χαρακτηριστικά προεξόφλη
σης με αρνητική αντιστάθμιση,
λογιστική αξία αμέσως πριν από
την εφαρμογή των τροποποι
ήσεων

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που
επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρα
κτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθμιση, αμέσως
πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 α

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmendments

text

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που επηρεάζονται από τις
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για
τα χαρακτηριστικά προεξόφλη
σης με αρνητική αντιστάθμιση,
κατηγορία επιμέτρησης μετά την
εφαρμογή των τροποποιήσεων

Η κατηγορία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9
για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθ
μιση, μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 β

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryImmediatelyBeforeApplyingA
mendments

text

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που επηρεάζονται από τις
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 για
τα χαρακτηριστικά προεξόφλη
σης με αρνητική αντιστάθμιση,
κατηγορία επιμέτρησης αμέσως
πριν από την εφαρμογή των
τροποποιήσεων

Η κατηγορία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9
για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αντιστάθ
μιση, αμέσως πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialLiabilitiesAtAmortised
Cost

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στο αποσβεσμένο κόστος

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στο αποσβεσμένο κόστος. Το αποσβεσμένο κόστος είναι το
ποσό στο οποίο επιμετρούνται οι χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις κατά την αρχική αναγνώριση μείον τις αποπληρωμές
κεφαλαίου, συν ή μείον τη σωρευτική απόσβεση με τη
χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, οιασδήποτε
διαφοράς μεταξύ του εν λόγω αρχικού ποσού και του ποσού
κατά τη λήξη. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ζ γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 στ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostCategoryMember

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στο αποσβεσμένο κόστος,
κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβεσμένο κόστος. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο
κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ζ γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 στ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostMember

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στο αποσβεσμένο κόστος,
κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβεσμένο κόστος. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο
κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B2 α

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις, στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. [Παραπομ
πή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 25

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
Member

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία, κατηγο
ρία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν επιμετρηθεί στην
εύλογη αξία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις·
Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B2 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossCategory
Member

X instant,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που πληρούν
οιονδήποτε από τους ακόλουθους όρους: α) ανταποκρίνονται
στον ορισμό των διακρατούμενων για διαπραγμάτευση· ή β)
κατά την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκαν από την οικο
νομική οντότητα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Μια οικονομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόν τον
προσδιορισμό μόνο όταν επιτρέπεται από την παράγραφο 4.3.5
του ΔΠΧΑ 9 (ενσωματωμένα παράγωγα) ή όταν με αυτόν τον
τρόπο παρέχεται περισσότερο συναφής πληροφόρηση, διότι
είτε: α) εξαλείφει ή μειώνει αισθητά μια ανακολουθία στην
επιμέτρηση ή την αναγνώριση (ορισμένες φορές αναφερόμενη
ως «λογιστική αναντιστοιχία») που θα απέρρεε διαφορετικά
από την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώ
σεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε
διαφορετικές βάσεις· ή β) γίνεται διαχείριση μιας ομάδας χρη
ματοοικονομικών υποχρεώσεων ή χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
και η απόδοσή της εκτιμάται βάσει της εύλογης αξίας, σύμ
φωνα με την τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων
ή επενδύσεων, και η πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα
παρέχεται εσωτερικά επί αυτής της βάσης στα βασικά διοικη
τικά στελέχη της οικονομικής οντότητας (όπως ορίζεται στο
ΔΛΠ 24). [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Βασικά
διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της μητρικής [member]·
Παράγωγα [member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων [abstract]

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, κατηγορία
[member]
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, που πληρούν
τον ορισμό των διακρατούμενων
για διαπραγμάτευση

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που πληρούν τον ορισμό των
διακρατούμενων για διαπραγμάτευση. Μια χρηματοοικονομική
υποχρέωση κατατάσσεται ως διακρατούμενη για διαπραγμά
τευση αν: α) αποκτήθηκε ή αναλήφθηκε κυρίως για σκοπούς
πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον· β) αποτελεί κατά
την αρχική αναγνώριση μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμέ
νων χρηματοοικονομικών μέσων που είχαν κοινή διαχείριση
και για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφα
του σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών· ή γ) είναι
παράγωγο (εκτός από παράγωγο που είναι συμβόλαιο χρημα
τοοικονομικής εγγύησης ή προσδιορισμένο και αποτελεσμα
τικό μέσο αντιστάθμισης). [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesignate
dAsUponInitialRecognition

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, που προσδιορί
ζονται κατά την αρχική ανα
γνώριση ή μεταγενέστερα

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που προσδιορίστηκαν ως τοι
αύτες κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα. [Παρα
πομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesignate
dUponInitialRecognitionCatego
ryMember

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, που προσδιορί
στηκαν ως τοιαύτες κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέ
στερα, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων που ως τοιαύτες κατά την αρχική αναγνώριση ή
μεταγενέστερα. [Παραπομπή: Μακροπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά
των που προσδιορίστηκαν ως τέτοιες κατά την αρχική ανα
γνώριση ή μεταγενέστερα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

member

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, που πληρούν
τον ορισμό των διακρατούμενων
για διαπραγμάτευση, κατηγορία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων που πληρούν τον ορισμό των διακρατούμενων για
διαπραγμάτευση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που πλη
ρούν τον ορισμό των διακρατούμενων για διαπραγμάτευση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I β

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossThatMeet
DefinitionOfHeldForTradingCa
tegoryMember

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarryingA
X instant,
mountImmediatelyAfterInitialAp credit
plicationOfIFRS9

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις, λογιστική αξία αμέσως
μετά την αρχική εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αμέ
σως μετά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarryingA
mountImmediatelyBeforeInitia
lApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις, λογιστική αξία αμέσως πριν
από την αρχική εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I α
κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, η
οποία έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή σύμφωνα
με προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (εάν η προσέγγιση που
έχει επιλέξει η οικονομική οντότητα για την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει περισσότερες από μία ημερομηνίες
αρχικής εφαρμογής για διαφορετικές απαιτήσεις). [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategory
Member

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεντρωτικές κατηγορίες
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Αντιπροσωπεύει επίσης
την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες χρηματοοικονομι
κών υποχρεώσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyAfterInitia
lApplicationOfIFRS9

text

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις, κατηγορία επιμέτρησης
αμέσως μετά την αρχική εφαρ
μογή του ΔΠΧΑ 9

Η κατηγορία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων αμέσως μετά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

text

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις, κατηγορία επιμέτρησης
αμέσως πριν από την αρχική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η κατηγορία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I α
σεων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9,
η οποία έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή σύμφωνα
με προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (εάν η προσέγγιση που
έχει επιλέξει η οικονομική οντότητα για την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει περισσότερες από μία ημερομηνίες
αρχικής εφαρμογής για διαφορετικές απαιτήσεις). [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεντρωτικές κατηγορίες
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Αντιπροσωπεύει επίσης
την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες χρηματοοικονομι
κών υποχρεώσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 6, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I

ifrs-full

FinancialLiabilitiesOutsideSco
peOfIFRS7Member

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις εκτός πεδίου εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 7, κατηγορία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων εκτός του πεδίου εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 7. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B2 β

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe
signatedAtFairValueThroughPro
fitOrLossButNoLongerSoDesi
gnatedFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που είχαν προηγουμένως
προσδιοριστεί στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων αλλά
δεν προσδιορίζονται πλέον κατά
τον τρόπο αυτό, αρχική εφαρ
μογή του ΔΠΧΑ 9

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην κατά
σταση οικονομικής θέσης οι οποίες είχαν προηγουμένως προσ
διοριστεί ως επιμετρούμενες στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων, αλλά παύουν πλέον να προσδιορίζονται κατά τον
τρόπο αυτό όταν η οικονομική οντότητα εφαρμόζει αρχικά το
ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe
signatedAtFairValueThroughPro
fitOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που είχαν προηγουμένως
προσδιοριστεί στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, οι
οποίες αναταξινομήθηκαν λόγω
των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9,
αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην κατά
σταση οικονομικής θέσης οι οποίες είχαν προηγουμένως προσ
διοριστεί ως επιμετρούμενες στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων, αλλά δεν προσδιορίζονται πλέον κατά τον τρόπο
αυτό, και οι οποίες αναταξινομήθηκαν λόγω των απαιτήσεων
του ΔΠΧΑ 9 όταν η οικονομική οντότητα εφάρμοσε αρχικά το
ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I γ

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe X instant,
signatedAtFairValueThroughPro credit
fitOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που είχαν προηγουμένως
προσδιοριστεί στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων και οι
οποίες αναταξινομήθηκαν εκου
σίως, αρχική εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην κατά
σταση οικονομικής θέσης οι οποίες είχαν προηγουμένως προσ
διοριστεί ως επιμετρούμενες στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων, αλλά δεν προσδιορίζονται πλέον κατά τον τρόπο
αυτό, και τις οποίες η οικονομική οντότητα επέλεξε εκουσίως
να αναταξινομήσει κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42I γ

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifie
dIntoEquity

X duration

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που αναταξινομήθηκαν στα
ίδια κεφάλαια

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που ανατα
ξινομήθηκαν στα ίδια κεφάλαια. [Παραπομπή: Ίδια κεφάλαια·
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 80A

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που αναγνωρίζονται από
την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε μια συνέ
νωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υπο
χρεώσεις· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 IE72
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FinancialLiabilitiesThatWereDe
signatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBefore
ApplicationOfAmendmen
tsToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensation
ThatAreNoLongerSoDesignated

X instant,
credit

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις που είχαν προσδιοριστεί ως
επιμετρούμενες στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων
πριν από την εφαρμογή των
τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 9 για
τα χαρακτηριστικά προεξόφλη
σης με αρνητική αντιστάθμιση
και οι οποίες δεν προσδιορίζο
νται πλέον κατά τον τρόπο αυτό

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην κατά
σταση οικονομικής θέσης οι οποίες είχαν προηγουμένως προσ
διοριστεί ως επιμετρούμενες στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων, αλλά δεν προσδιορίζονται πλέον κατά τον τρόπο
αυτό όταν η οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 9 για τα χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνη
τική αντιστάθμιση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 7.2.34 γ

ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMember

member

Χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις, είδος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεντρωτικά είδη χρηματο
οικονομικών υποχρεώσεων. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Είδη χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B52,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B51

ifrs-full

FinancialRiskMember

member

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο πιθανής μελλοντι
κής μεταβολής ενός ή περισσοτέρων καθορισμένων επιτοκίων,
τιμών χρηματοοικονομικών μέσων, τιμών βασικών εμπορευμά
των, συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεικτών τιμών ή συντελε
στών, πιστοληπτικών διαβαθμίσεων ή πιστωτικών δεικτών ή
άλλων μεταβλητών, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση
μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, η μεταβλητή δεν αφορά
συγκεκριμένα έναν συμβαλλόμενο.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Τρέχοντα έτοιμα προϊόντα

Ταξινόμηση των τρεχόντων αποθεμάτων που αντιπροσω
πεύουν το ύψος των αγαθών για τα οποία έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία παραγωγής και κατέχονται προς πώληση στο
πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας της επιχείρησης. [Παραπομ
πή: Αποθέματα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 γ, κοινή
πρακτική: ΔΛΠ 2 37
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

FiveYearsBeforeReportingYear
Member

member

Πέντε έτη πριν από το έτος
αναφοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα έτος που έληξε πέντε έτη
πριν από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

FixedInterestRateMember

member

Σταθερό επιτόκιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα σταθερό επιτόκιο. [Παρα
πομπή: Κίνδυνος επιτοκίου [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 39

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Συμβάσεις σταθερού τιμήματος
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συμβάσεις σταθερού τιμήματος παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 δ
με πελάτες.

ifrs-full

FixturesAndFittings

X instant,
debit

Μόνιμες εγκαταστάσεις και
εξαρτήματα

Η αξία των μονίμων εγκαταστάσεων και εξαρτημάτων που δεν
είναι μόνιμα προσαρτημένα στο ακίνητο, και χρησιμοποι
ούνται στις δραστηριότητες της οντότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 ζ

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Μόνιμες εγκαταστάσεις και
εξαρτήματα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κατηγορία ενσώματων παγίων
στοιχείων που περιλαμβάνουν μόνιμες εγκαταστάσεις και
εξαρτήματα τα οποία δεν είναι μόνιμα προσαρτημένα στο
ακίνητο. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 ζ

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

member

Συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών σταθε
ρού μισθού [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συνταξιοδοτικά προγράμματα παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 β
καθορισμένων παροχών σταθερού μισθού. [Παραπομπή:
Συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]]

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Κυμαινόμενο επιτόκιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μη σταθερό επιτόκιο. [Παρα
πομπή: Κίνδυνος επιτοκίου [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 39
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ifrs-full
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

member

Ετικέτα

Ξένες χώρες [member]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χώρες εκτός της χώρας στην
οποία εδρεύει η οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Χώρας
έδρας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33 α

ifrs-full

ForeignCountriesMember

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbstract

ifrs-full

ForwardContractMember

member

Προθεσμιακό συμβόλαιο [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σύμβαση μεταξύ δύο μερών
για την αγορά ή πώληση υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
σε συγκεκριμένη ημερομηνία έναντι τιμής διακανονισμού η
οποία έχει καθοριστεί εκ των προτέρων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

FourYearsBeforeReportingYear
Member

member

Τέσσερα έτη πριν από το έτος
αναφοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα έτος που έληξε τέσσερα
έτη πριν από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Έσοδα αμοιβών δικαιόχρησης

Το ύψος των εσόδων που προκύπτουν από αμοιβές δικαιόχρη
σης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

FranchisesMember

member

Δικαιοχρήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κατηγορία άυλων περιουσια
κών στοιχείων που αφορούν το δικαίωμα άσκησης επιχειρη
ματικής δραστηριότητας με τη χρήση της επωνυμίας, των
εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των μεθόδων, της διαφημιστι
κής υποστήριξης, της εμπορικής προώθησης και των προμη
θειών που παρέχει άλλη οικονομική οντότητα. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

FuelAndEnergyExpense

X duration,
credit

Έξοδα καυσίμων και ενέργειας

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από την κατανάλωση
καυσίμων και ενέργειας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Συναλλαγματικές ισοτιμίες [ab
stract]
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Παραπομπές

FuelAndEnergyExpenseAbstract

Έξοδα καυσίμων και ενέργειας
[abstract]

ifrs-full

FuelExpense

X duration,
credit

Έξοδα καυσίμων

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από την κατανάλωση
καυσίμων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefined
BenefitPlansAxis

axis

Ρυθμίσεις χρηματοδότησης των
προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 ε

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefined
BenefitPlansMember

member

Ρυθμίσεις χρηματοδότησης των
προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα προγράμματα καθορι
σμένων παροχών, όταν διαχωρίζονται κατά ρυθμίσεις χρημα
τοδότησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Ρυθμίσεις
χρηματοδότησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών»,
εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 ε

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλή
ρωσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τυποποιημένο, διαπραγματεύ
σιμο σε χρηματιστήριο συμβόλαιο μεταξύ δύο μερών για την
αγορά ή πώληση υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου σε
συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία έναντι τιμής διακανονι
σμού η οποία έχει καθοριστεί εκ των προτέρων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν
από την παύση αναγνώρισης
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που επιμετρώνται
στο αποσβεσμένο κόστος

Τα κέρδη (οι ζημίες) που προκύπτουν από την παύση αναγνώ
ρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επι
μετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 αα
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Παραπομπές

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCostAbstract

Κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν
από την παύση αναγνώρισης
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που επιμετρώνται
στο αποσβεσμένο κόστος [ab
stract]

ifrs-full

GainLossArisingFromDifference
BetweenCarryingAmountOfFi
nancialLiabilityExtinguishe
dAndConsiderationPaid

X duration,
credit

Κέρδη (οι ζημίες) που προκύ
πτουν από τη διαφορά μεταξύ
της λογιστικής αξίας μιας χρη
ματοοικονομικής υποχρέωσης
που έχει εξοφληθεί και του
ανταλλάγματος που καταβλή
θηκε

Τα κέρδη (οι ζημίες) που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ
της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που
έχει εξοφληθεί και της επιμέτρησης του ανταλλάγματος που
καταβλήθηκε (έκδοση συμμετοχικών τίτλων) προς τον πιστω
τή. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 19 11

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsAtDateOfTransfer

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων
τα οποία έχουν παύσει να ανα
γνωρίζονται κατά την ημερομη
νία μεταβίβασης

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίστηκαν επί χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των περι
ουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42G α

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsRepresentingGreate
stTransferActivity

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από τη δραστη
ριότητα μεταβίβασης κατά τη
διάρκεια της περιόδου με τη
μεγαλύτερη δραστηριότητα
μεταβίβασης

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίστηκαν από τη μεταβίβαση γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Ζ γ ii
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο τμήμα
εκείνο της περιόδου αναφοράς εντός του οποίας έλαβε χώρα
η μεγαλύτερη δραστηριότητα μεταβίβασης όταν το συνολικό
ποσό των εσόδων από τη δραστηριότητα μεταβίβασης (το
οποίο πληροί τους όρους για παύση της αναγνώρισης) δεν
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο καθ’ όλη την περίοδο αναφο
ράς. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]
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GainLossOnCessationOfConsoli
dationOfSubsidiariesDueToCh
angeOfInvestmentEntityStatus

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) κατά την παύση
της ενοποίησης θυγατρικών
λόγω μεταβολής στην ιδιότητα
εταιρείας επενδύσεων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που προκύπτουν κατά την παύση της
ενοποίησης θυγατρικών λόγω μεταβολής στην ιδιότητα εται
ρείας επενδύσεων. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών
επενδύσεων [text block]· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 9B β

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairValue
OfHedgedItemUsedAsBasisFor
RecognisingHedgeIneffective
ness

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από τη μεταβολή
στην εύλογη αξία του αντισταθ
μισμένου στοιχείου που χρησι
μοποιείται ως βάση για την
αναγνώριση της αναποτελεσμα
τικότητας της αντιστάθμισης

Τα κέρδη (οι ζημίες) από τη μεταβολή στην εύλογη αξία του
αντισταθμισμένου στοιχείου που χρησιμοποιείται ως βάση για
την αναγνώριση της αναποτελεσματικότητας της αντιστάθμι
σης. Η αναποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης είναι ο βαθ
μός στον οποίο οι μεταβολές της εύλογης αξίας των ταμει
ακών ροών του μέσου αντιστάθμισης είναι μεγαλύτερες ή
μικρότερες από εκείνες του αντισταθμισμένου στοιχείου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B α
iv, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B
β i

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairValue
OfHedgingInstrumentUsedAsBa
sisForRecognisingHedgeIneffec
tiveness

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από τη μεταβολή
στην εύλογη αξία του μέσου
αντιστάθμισης που χρησιμοποι
είται ως βάση για την αναγνώ
ριση της αναποτελεσματικότητας
της αντιστάθμισης

Τα κέρδη (οι ζημίες) από τη μεταβολή στην εύλογη αξία του
μέσου αντιστάθμισης που χρησιμοποιείται ως βάση για την
αναγνώριση της αναποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης.
Η αναποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης είναι ο βαθμός
στον οποίο οι μεταβολές της εύλογης αξίας των ταμειακών
ροών του μέσου αντιστάθμισης είναι μεγαλύτερες ή μικρότε
ρες από εκείνες του αντισταθμισμένου στοιχείου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A γ

ifrs-full

GainLossOnChangesInEffectO
fLimitingNetDefinedBenefitAs
setToAssetCeiling

X duration,
credit

Κέρδος (ζημία) από τις μεταβο
λές στο αποτέλεσμα περιορισμού
του καθαρού περιουσιακού
στοιχείου καθορισμένων παρο
χών στο ανώτατο όριο του
περιουσιακού στοιχείου εξαιρου
μένων των εσόδων από τόκους ή
των εξόδων λόγω τόκων,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παρο
χών

Η μείωση (αύξηση) στην υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
που προκύπτει από το κέρδος (ζημία) στις μεταβολές στο
αποτέλεσμα περιορισμού του καθαρού περιουσιακού στοιχείου
καθορισμένης παροχής στο ανώτατο όριο του περιουσιακού
στοιχείου, εξαιρουμένων των ποσών που περιλαμβάνονται σε
έσοδα από τόκους ή έξοδα λόγω τόκων. [Παραπομπή: Έσοδα
από τόκους· Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθο
ρισμένων παροχών · Έξοδο (έσοδο) τόκων, καθαρή υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ iv
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GainLossOnChangesInEffectO
fLimitingReimbursementRigh
tsToAssetCeiling

X duration,
credit

Κέρδος (ζημία) από τις μεταβο
λές στο αποτέλεσμα περιορισμού
δικαιωμάτων επιστροφής στο
ανώτατο όριο του περιουσιακού
στοιχείου εξαιρουμένων των
εσόδων από τόκους ή των εξό
δων λόγω τόκων, δικαιώματα
επιστροφής

Η αύξηση (μείωση) στα δικαιώματα επιστροφής που προκύ
πτει από το κέρδος (ζημία) επί των μεταβολών στο αποτέλε
σμα περιορισμού δικαιώματος επιστροφής στο ανώτατο όριο
του περιουσιακού στοιχείου, εξαιρουμένων των ποσών που
περιλαμβάνονται σε έσοδα από τόκους ή έξοδα λόγω τόκων.
[Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Καθαρή υποχρέωση (περι
ουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών· Έσοδα από τόκους,
δικαιώματα επιστροφής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ iv

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFinan
cialInstrumentAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLos
sBecauseCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRisk

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από τον προσ
διορισμό χρηματοοικονομικού
μέσου ως επιμετρούμενου στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, επειδή το πιστωτικό
παράγωγο χρησιμοποιείται για
τη διαχείριση πιστωτικού κινδύ
νου

Τα κέρδη (ζημίες) που αναγνωρίζονται κατά τον προσδιορισμό
χρηματοοικονομικού μέσου, ή μέρους αυτού, ως επιμετρούμε
νου στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, επειδή
πιστωτικό παράγωγο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου του εν λόγω χρηματοοικονομικού μέσου.
[Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Παράγωγα
[member]· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G β

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
ness

X duration,
credit

Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματι
κότητας αντιστάθμισης

Το κέρδος (η ζημία) αναποτελεσματικότητας αντιστάθμισης. Η
αναποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης είναι ο βαθμός στον
οποίο οι μεταβολές της εύλογης αξίας των ταμειακών ροών
του μέσου αντιστάθμισης είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από
εκείνες του αντισταθμισμένου στοιχείου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C α i

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessAbstract

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

Το κέρδος (η ζημία) που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα λόγω αναποτελεσματικότητας αντιστάθμισης. [Παρα
πομπή: Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματικότητας αντιστάθμι
σης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C α i

Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματι
κότητας αντιστάθμισης [abstract]

X duration,
credit

Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματι
κότητας αντιστάθμισης που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα
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GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματι
κότητας αντιστάθμισης που
αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα

Το κέρδος (η ζημία) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
λόγω αναποτελεσματικότητας αντιστάθμισης. [Παραπομπή:
Κέρδος (ζημία) αναποτελεσματικότητας αντιστάθμισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C α i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β ii

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Κέρδος (ζημία) επιμέτρησης,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παρο
χών

Η μείωση (αύξηση) καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοι
χείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από επανεπιμέ
τρηση της εν λόγω καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοι
χείου) καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementO
fReimbursementRights

Η αύξηση (μείωση) δικαιωμάτων επιστροφής από την επανε
πιμέτρηση των δικαιωμάτων επιστροφής. [Παραπομπή:
Δικαιώματα επιστροφής, στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementO
fReimbursementRightsAbstract

Κέρδος (ζημία) επανεπιμέτρη
σης, καθαρή υποχρέωση (περι
ουσιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών [abstract]

X duration,
credit

Κέρδος (ζημία) επανεπιμέτρη
σης, δικαιώματα επιστροφής

Κέρδος (ζημία) επανεπιμέτρη
σης, δικαιώματα επιστροφής
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainLossRecognisedAsResultO
fRemeasuringToFairValueEqui
tyInterestInAcquireeHeldByAc
quirerBeforeBusinessCombina
tion

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται ως αποτέλεσμα επανεπι
μέτρησης σε εύλογη αξία συμ
μετοχικού δικαιώματος το οποίο
κατείχε ο αποκτών στον απο
κτώμενο πριν από συνένωση
επιχειρήσεων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίζονται ως αποτέλεσμα επα
νεπιμέτρησης σε εύλογη αξία συμμετοχικού δικαιώματος το
οποίο κατείχε ο αποκτών στον αποκτώμενο πριν από συνέ
νωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιστ
ii

ifrs-full

GainLossRecognisedOnFinancia
lInstrumentsWhoseFairValuePre
viouslyCouldNotBeReliablyMea
sured

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που έχουν ανα
γνωρισθεί κατά τον χρόνο της
παύσης της αναγνώρισης χρη
ματοοικονομικών μέσων, των
οποίων η εύλογη αξία δεν μπο
ρούσε προηγουμένως να επιμε
τρηθεί με αξιοπιστία

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωρισθεί κατά τον χρόνο
παύσης της αναγνώρισης χρηματοοικονομικών μέσων, των
οποίων η εύλογη αξία δεν μπορούσε προηγουμένως να επιμε
τρηθεί με αξιοπιστία [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 30 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMeasure
mentToFairValueLessCostsTo
SellOrOnDisposalOfAssetsOrDi
sposalGroupsConstitutingDisco
ntinuedOperation

X duration,
credit

Κέρδος (ζημία) που αναγνωρί
στηκε κατά την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας μείον το κόστος
πώλησης ή κατά τη διάθεση
περιουσιακών στοιχείων ή ομά
δων διάθεσης που συνιστούσαν
τη διακοπείσα δραστηριότητα

Το κέρδος (η ζημία) που αναγνωρίστηκε κατά την επιμέτρηση
της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης ή κατά τη διά
θεση των περιουσιακών στοιχείων ή της ομάδας (των ομάδων)
διάθεσης που συνιστούσαν τη διακοπείσα δραστηριότητα. [Πα
ραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 β iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainLossThatRelatesToIdentifia
bleAssetsAcquiredOrLiabilitie
sAssumedInBusinessCombina
tion

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που συνδέονται
με αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρε
ώσεις που αναλήφθηκαν σε
συνένωση επιχειρήσεων και
είναι τέτοιου μεγέθους, φύσης ή
επίπτωσης που η γνωστοποίηση
είναι συναφής για κατανόηση
των οικονομικών καταστάσεων
της συνενωμένης οικονομικής
οντότητας

Το κέρδος (η ζημία) που: α) συνδέεται με αποκτηθέντα ανα
γνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που αναλή
φθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων· και β) είναι τέτοιου μεγέ
θους, φύσεως ή επίπτωσης που η γνωστοποίηση είναι συναφής
για κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων της συνενωμέ
νης οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 ε

ifrs-full

GainOnRecoveryOfLoansAn
dAdvancesPreviouslyWrittenOff

X duration,
credit

Κέρδος επί της ανάκτησης
δανείων και προκαταβολών που
είχαν προηγουμένως διαγραφεί

Το κέρδος επί της ανάκτησης δανείων και προκαταβολών που
είχαν προηγουμένως διαγραφεί.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPurch
aseTransaction

X duration,
credit

Αναγνωρισθέν κέρδος σε
συναλλαγή αγοράς ευκαιρίας

Το ποσό ενδεχόμενου κέρδους που αναγνωρίζεται σε συνέ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιδ i
νωση επιχειρήσεων όπου η καθαρή διαφορά μεταξύ των απο
κτηθέντων αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και των
αναληφθεισών υποχρεώσεων υπερβαίνει το άθροισμα του
μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος, της μη ελέγχουσας συμμετο
χής στον αποκτώμενο και της εύλογης αξίας της συμμετοχής
που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών στον αποκτώμενο. [Πα
ραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

ifrs-full

GainsArisingFromDerecognitio
nOfFinancialAssetsMeasuredA
tAmortisedCost

X duration,
credit

Κέρδος που προκύπτει από την
παύση αναγνώρισης χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων που επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος

Το κέρδος που αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 A
εσόδων, το οποίο προκύπτει από την παύση αναγνώρισης χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται
στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesArisingFromDiffe
renceBetweenPreviousCarryin
gAmountAndFairValueOfFinan
cialAssetsReclassifiedAsMeasu
redAtFairValue

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν
από τη διαφορά μεταξύ προη
γουμένως αποσβεσμένου
κόστους και εύλογης αξίας χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που έχουν αναταξινο
μηθεί από την κατηγορία επιμέ
τρησης του αποσβεσμένου
κόστους στην κατηγορία επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας μέσω
των αποτελεσμάτων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ
προηγουμένως αποσβεσμένου κόστους και εύλογης αξίας χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αναταξι
νομηθεί από την κατηγορία επιμέτρησης του αποσβεσμένου
κόστους στην κατηγορία επιμέτρησης της εύλογης αξίας
μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο απο
σβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 γα

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSale
AndLeasebackTransactions

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν
από συναλλαγές πώλησης και
επαναμίσθωσης

Τα κέρδη (οι ζημίες) που προκύπτουν από συναλλαγές πώλη
σης και επαναμίσθωσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 θ

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) διακανονισμού,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παρο
χών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 δ
στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από διακα
νονισμούς. Οι διακανονισμοί είναι συναλλαγές οι οποίες απα
λείφουν οιεσδήποτε περαιτέρω νομικές ή τεκμαιρόμενες υπο
χρεώσεις για μέρος ή το σύνολο των παροχών που χορηγού
νται δυνάμει προγράμματος καθορισμένων παροχών, εκτός
από την καταβολή παροχών σε εργαζομένους, ή για λογαρια
σμό τους, που καθορίζονται στους όρους του προγράμματος
και περιλαμβάνονται στις αναλογιστικές παραδοχές. [Παρα
πομπή: Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμέ
νων παροχών· Προγράμματα καθορισμένων παροχών [mem
ber]· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsale
FinancialAssets

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α ii Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesOnCashFlowHedge
sBeforeTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) σε αντισταθμί
σεις ταμειακών ροών, προ
φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα επί αντισταθμίσεων ταμειακών ροών, προ φόρων. [Πα
ραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHed
gesNetOfTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) σε αντισταθμί
σεις ταμειακών ροών, μετά την
αφαίρεση του φόρου

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα επί αντισταθμίσεων ταμειακών ροών, μετά την αφαί
ρεση του φόρου. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueEstimatesOfBiologicalAsse
tsForCurrentPeriod

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην εύλογη αξία μείον το
κόστος πώλησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων για την
τρέχουσα περίοδο

Τα κέρδη (οι ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο από μετα
βολή στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 40

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην εύλογη αξία παραγώγων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που απορρέουν από μεταβολή στην
εύλογη αξία παραγώγων αναγνωρισθέντων στα αποτελέσματα.
[Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivativesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForeignCurrencyBasisSpread
sBeforeTax

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από μεταβολή στην αξία του περιθωρίου βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας, προ φόρων. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην εύλογη αξία παραγώγων
[abstract]

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην αξία του περιθωρίου βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας, προ
φόρων
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesOnChangeInValue
OfForeignCurrencyBasisSpreads
NetOfTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην αξία του περιθωρίου βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας, μετά
την αφαίρεση των φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από μεταβολή στην αξία του περιθωρίου βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας, μετά την αφαίρεση των φόρων.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForwardElementsOfForward
ContractsBeforeTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην αξία των προθεσμιακών
στοιχείων προθεσμιακών συμβο
λαίων, προ φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από μεταβολή στην αξία των προθεσμιακών στοι
χείων προθεσμιακών συμβολαίων, προ φόρων. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForwardElementsOfForward
ContractsNetOfTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην αξία των προθεσμιακών
στοιχείων προθεσμιακών συμβο
λαίων, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από μεταβολή στην αξία των προθεσμιακών στοι
χείων προθεσμιακών συμβολαίων, μετά την αφαίρεση του
φόρου. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfTimeValueOfOptionsBefore
Tax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην αξία της διαχρονικής αξίας
δικαιωμάτων προαίρεσης, προ
φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από μεταβολή στην αξία της διαχρονικής αξίας
δικαιωμάτων προαίρεσης, προ φόρων. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfTimeValueOfOptionsNetO
fTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή
στην αξία της διαχρονικής αξίας
δικαιωμάτων προαίρεσης, μετά
την αφαίρεση του φόρου

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από μεταβολή στην αξία της διαχρονικής αξίας
δικαιωμάτων προαίρεσης, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Πα
ραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInve
stmentProperties

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διάθεση
επενδυτικών ακινήτων

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διάθεση επενδυτικών ακινήτων. [Πα
ραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesOnDisposalsOfInve
stmentPropertiesAbstract

Κέρδη (ζημίες) από διάθεση
επενδυτικών ακινήτων [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInve
stmentPropertyCarriedAtCostO
rInAccordanceWithIFRS16With
inFairValueModel

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διάθεση
επενδύσεων σε ακίνητα που
καταχωρίζονται στο κόστος ή
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός
υποδείγματος εύλογης αξίας

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διάθεση επενδύσεων σε ακίνητα που
καταχωρίζονται στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός
του υποδείγματος εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Στο κόστος ή
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός υποδείγματος εύλογης αξίας
[member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 δ iii

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInve
stments

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διαθέσεις
επενδύσεων

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διαθέσεις επενδύσεων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 δ

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInve
stmentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διαθέσεις μη κυκλοφορούντων περι
ουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περι
ουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOth
erNoncurrentAssets

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διαθέσεις λοιπών μη κυκλοφορού
ντων περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Άλλα μη κυκλο
φορούντα περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98

Κέρδη (ζημίες) από διαθέσεις
επενδύσεων [abstract]

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διαθέσεις μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

Κέρδη (ζημίες) από διαθέσεις μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων [abstract]

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διαθέσεις
λοιπών μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων
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Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationBeforeTax

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationNetOfTax

ifrs-full

ifrs-full

Ετικέτα

Κέρδη (ζημίες) από διαθέσεις
ενσωμάτων παγίων

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διαθέσεις ενσωμάτων παγίων. [Πα
ραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 γ

Τα κέρδη (οι ζημίες) από
συναλλαγματικές διαφορές κατά
τη μετατροπή, προ φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή
οικονομικών καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού, προ
φόρων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από συναλλαγ
ματικές διαφορές κατά τη μετα
τροπή, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή
οικονομικών καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού, μετά
την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσο
δα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationRecognise
dInProfitOrLoss

X duration,
credit

Συναλλαγματικά κέρδη (ζημίες)

το ποσό των συναλλαγματικών διαφορών που αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα, που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο
νόμισμα, πλην των διαφορών που προκύπτουν από χρηματο
οικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατη
γορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 21 52 α,
παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Α Κατά
σταση των ταμειακών ροών για
μια οντότητα εκτός από χρηματο
πιστωτικό ίδρυμα

GainsLossesOnFairValueAdju
stmentAttributableToPhysicalCh
angesBiologicalAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) προσαρμογής της
εύλογης αξίας λόγω φυσικών
μεταβολών, βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη αξία μείον
το κόστος πώλησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λόγω
φυσικών μεταβολών. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 51, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 41 Παράδειγμα 1
XYZ Dairy Ltd

Κέρδη (ζημίες) από διαθέσεις
ενσωμάτων παγίων [abstract]
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Παραπομπές

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdju
stmentAttributableToPriceChan
gesBiologicalAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) προσαρμογής της
εύλογης αξίας λόγω μεταβολών
στην τιμή, βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολές στην
εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης βιολογικών περιουσια
κών στοιχείων λόγω μεταβολών της τιμής στην αγορά. [Πα
ραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 51, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 41 Παράδειγμα 1
XYZ Dairy Ltd

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdju
stmentBiologicalAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) από προσαρμογή
της εύλογης αξίας, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολές στην
εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης βιολογικών περιουσια
κών στοιχείων και οφείλονται τόσο σε φυσικές μεταβολές όσο
και από μεταβολές τιμών στην αγορά. [Παραπομπή: Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 α

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdju
stmentBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdju
stmentInvestmentProperty

X duration

Κέρδη (ζημίες) από προσαρμογή
της εύλογης αξίας, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία, επενδύ
σεις σε ακίνητα

Τα κέρδη (οι ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη αξία επεν
δύσεων σε ακίνητα. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 δ

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsse
tsAtAmortisedCost

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων στο αποσβεσμένο κόστος

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων επιμετρούμενων στο αποσβεσμένο κόστος. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβε
σμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 20 α vi

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsse
tsAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i

Κέρδη (ζημίες) από προσαρμογή
της εύλογης αξίας, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία [abstract]
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GainsLossesOnFinancialAsse
tsAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTrading

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, που ταξι
νομούνται ως διακρατούμενα για
διαπραγμάτευση

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που
ταξινομούνται ως διακρατούμενα για διαπραγμάτευση. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που ταξινομούνται ως διακρα
τούμενα για διαπραγμάτευση· Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsse
tsAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedAsUponInitialRe
cognition

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, που προσ
διορίζονται κατά την αρχική
αναγνώριση ή μεταγενέστερα

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που
προσδιορίστηκαν ως τοιαύτα κατά την αρχική αναγνώριση ή
μεταγενέστερα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέ
στερα· Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsse
tsAtFairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasuredAt
FairValue

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, που επιμε
τρούνται υποχρεωτικά στην
εύλογη αξία

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που επιμετρούνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που επιμετρούνται υποχρεω
τικά στην εύλογη αξία· Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsse
tsMeasuredAtFairValueThrough
OtherComprehensiveIncomeBe
foreTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων, προ φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών που επιμετρώ
νται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων,
προ φόρων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α viii
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Παραπομπές

GainsLossesOnFinancialAsse
tsMeasuredAtFairValueThrough
OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών που επιμετρώ
νται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων,
μετά την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsse
tsReclassifiedOutOfAvailablefor
saleFinancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών που
έχουν αναταξινομηθεί από τα
διαθέσιμα προς πώληση χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία τα οποία έχουν αναγνωρι
σθεί στα αποτελέσματα

Τα κέρδη (ζημίες) που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα
επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα
οποία έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία των διαθέσι
μων προς πώληση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση· Λοιπά συνολικά έσο
δα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsse
tsReclassifiedOutOfFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων που έχουν αναταξινομηθεί
από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων και έχουν αναγνωρισθεί
στα αποτελέσματα

Τα κέρδη (ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα
για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ανα
ταξινομηθεί από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των
αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
επιμετρούμενων στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α v

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών μέσων [abstract]

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών υποχρεώσεων στο
αποσβεσμένο κόστος
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTrading

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, που ταξινομούνται ως
διακρατούμενα για διαπραγμά
τευση

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που ταξινομού
νται ως διακρατούμενα για διαπραγμάτευση. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων· Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedAsUponInitialRe
cognition

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοι
κονομικών υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, που προσδιορίζονται
κατά την αρχική αναγνώριση ή
μεταγενέστερα

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που προσδιορί
στηκαν ως τοιαύτα κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέ
στερα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που προσδιορίζονται
κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα· Κέρδη (ζημίες)
επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAttri
butableToHedgedRisk

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί αντισταθμι
σμένου στοιχείου λόγω του
αντισταθμιζόμενου κινδύνου,
αντισταθμίσεις εύλογης αξίας

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί αντισταθμισμένων στοιχείων σε αντι
σταθμίσεις εύλογης αξίας, που αποδίδονται στον αντισταθμι
σμένο κίνδυνο. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24 α ii Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOperation
sBeforeTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί αντισταθμί
σεων καθαρών επενδύσεων σε
εκμεταλλεύσεις εξωτερικού, προ
φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα επί αντισταθμίσεων καθαρών επενδύσεων σε εκμε
ταλλεύσεις, προ φόρων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 102 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6/5/2013 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOperations
NetOfTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί αντισταθμί
σεων καθαρών επενδύσεων σε
εκμεταλλεύσεις εξωτερικού,
μετά την αφαίρεση του φόρου

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα επί αντισταθμίσεων καθαρών επενδύσεων σε εκμε
ταλλεύσεις, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 102 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.13 α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β
i, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α

ifrs-full

GainsLossesOnHedgingInstru
ment

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί του μέσου
αντιστάθμισης, αντισταθμίσεις
εύλογης αξίας

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί μέσων αντιστάθμισης σε αντισταθμί
σεις εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις εύλογης
αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24 α i Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturityIn
vestments

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διακρατού
μενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επεν
δύσεις. [Παραπομπή: Επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη
λήξη]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α iii Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenessO
fCashFlowHedgesRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) λόγω αναποτε
λεσματικότητας αντισταθμίσεων
ταμειακών ροών που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί του αναποτελεσματικού τμήματος γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24 β αντισταθμίσεων ταμειακών ροών που αναγνωρίζονται στα Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
αποτελέσματα [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
[member]]

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenessO
fHedgesOfNetInvestmentsInFo
reignOperations

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) λόγω αναποτε
λεσματικότητας αντισταθμίσεων
καθαρών επενδύσεων σε εκμε
ταλλεύσεις εξωτερικού που ανα
γνωρίζονται στα αποτελέσματα

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί του αναποτελεσματικού τμήματος γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24 γ αντισταθμίσεων καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξω Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
τερικού που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή:
Αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξω
τερικού [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecognitio
nOfBiologicalAssetsForCurrent
Period

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της αρχικής
αναγνώρισης βιολογικών περι
ουσιακών στοιχείων και αγροτι
κής παραγωγής κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας περιόδου

Τα συνολικά κέρδη (οι συνολικές ζημίες) που προκύπτουν
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου επί της αρχικής
αναγνώρισης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και αγροτι
κής παραγωγής. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 40
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
ments

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAndRecei
vables

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetaryPo
sition

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLos
sBeforeTax

Ετικέτα

Κέρδη (ζημίες) από διακανονι
σμούς διαφορών

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τα κέρδη (οι ζημίες) από διακανονισμούς διαφορών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 στ

Κέρδη (ζημίες) επί δανείων και
απαιτήσεων

Τα κέρδη (οι ζημίες) επί δανείων και απαιτήσεων. [Παραπομ
πή: Δάνεια και απαιτήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α iv Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) στην καθαρή
χρηματική θέση

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αντιπροσωπεύουν τη διαφορά που
προκύπτει από την επαναδιατύπωση των μη χρηματικών περι
ουσιακών στοιχείων, των ιδίων κεφαλαίων και κονδυλίων στην
κατάσταση συνολικών εσόδων και της προσαρμογής των περι
ουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με
τον δείκτη τιμών στη χρηματοοικονομική αναφορά σε συνθή
κες υπερπληθωρισμού.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 29 9

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της καθαρής
κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που συνδέονται
με κονδύλια τα οποία θα ανα
ταξινομηθούν στα αποτελέσμα
τα, προ φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά
έσοδα επί της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται
με κονδύλια τα οποία θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα,
προ φόρων. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]· Λοιπά συνο
λικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 β

Κέρδη (ζημίες) από διακανονι
σμούς διαφορών [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss
NetOfTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) επί της καθαρής
κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που συνδέονται
με κονδύλια τα οποία θα ανα
ταξινομηθούν στα αποτελέσμα
τα, μετά την αφαίρεση των
φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά
έσοδα επί της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται
με κονδύλια τα οποία θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα,
μετά την αφαίρεση των φόρων. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [mem
ber]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 β

ifrs-full

X duration,
GainsLossesOnRemeasuringA
vailableforsaleFinancialAssetsBe credit
foreTax

Κέρδη (ζημίες) από επανεπιμέ
τρηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων, προ φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από επανεπιμέτρηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, προ φόρων.
[Παραπομπή: Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β Ημερομηνία λήξης 2021-01-01,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α ii
- Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnRemeasuringA
vailableforsaleFinancialAsse
tsNetOfTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από επανεπιμέ
τρηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων, μετά την αφαί
ρεση των φόρων

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνο
λικά έσοδα από επανεπιμέτρηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, μετά την αφαί
ρεση των φόρων. [Παραπομπή: Διαθέσιμα προς πώληση χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α ii Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentIncre
aseInFairValueLessCostsToSell
NotInExcessOfRecognisedCu
mulativeImpairmentLoss

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από μεταγενέ
στερη αύξηση της εύλογης αξίας
μείον το κόστος πώλησης που
δεν υπερβαίνει την αναγνωρι
σθείσα σωρευτική ζημία απομεί
ωσης ή υποτίμησης στην εύλογη
αξία μείον το κόστος πώλησης

Τα κέρδη από μεταγενέστερη αύξηση της εύλογης αξίας μείον
το κόστος πώλησης (που δεν υπερβαίνει την αναγνωρισθείσα
ζημία απομείωσης) και ζημίες λόγω απομείωσης στην εύλογη
αξία μείον το κόστος πώλησης για μη κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατέχονται προς πώλη
ση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 41 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValue
MeasurementAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα εξαιρουμένων των
συναλλαγματικών διαφορών,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες), εξαιρουμένων των συναλλαγματικών
διαφορών, που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα,
στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχεί
ων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνο
λικά έσοδα]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα εξαιρουμένων των
συναλλαγματικών διαφορών,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Τα κέρδη (οι ζημίες), εξαιρουμένων των συναλλαγματικών κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii
διαφορών, που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα,
στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ιδίων συμμετοχικών
τίτλων της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Στην εύλογη
αξία [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValue
MeasurementLiabilities

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα εξαιρουμένων των
συναλλαγματικών διαφορών,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Τα κέρδη (οι ζημίες), εξαιρουμένων των συναλλαγματικών
διαφορών, που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα,
στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων. [Πα
ραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνολικά έσο
δα]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα συμπεριλαμβανομένων
των συναλλαγματικών διαφο
ρών, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγ
ματικών διαφορών, που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Λοιπά
συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilitiesAbstract

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τα κέρδη (οι ζημίες), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγ
ματικών διαφορών, που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ιδίων συμμε
τοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

Τα κέρδη (οι ζημίες), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγ
ματικών διαφορών, που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων.
[Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνολικά
έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά έσο
δα, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία [ab
stract]

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα συμπεριλαμβανομένων
των συναλλαγματικών διαφο
ρών, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά έσο
δα, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας [ab
stract]

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά έσο
δα, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα λοιπά συνολικά έσο
δα, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις [abstract]
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExch
angeDifferencesFairValueMeasu
rementAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) από τις συναλ
λαγματικές διαφορές που ανα
γνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες) από τις συναλλαγματικές διαφορές που
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα, στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExch
angeDifferencesFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Κέρδη (ζημίες) από τις συναλ
λαγματικές διαφορές που ανα
γνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Τα κέρδη (οι ζημίες) από τις συναλλαγματικές διαφορές που
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα, στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικο
νομικής οντότητας. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]·
Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExch
angeDifferencesFairValueMeasu
rementLiabilities

X duration

Κέρδη (ζημίες) από τις συναλ
λαγματικές διαφορές που ανα
γνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Τα κέρδη (οι ζημίες) από τις συναλλαγματικές διαφορές που
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα, στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnFinan
cialLiabilitiesAtFairValueThrou
ghProfitOrLossDesignatedUponI
nitialRecognitionOrSubsequently

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που έχουν ανα
γνωρισθεί στα λοιπά έσοδα επί
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, που προσ
διορίστηκαν κατά την αρχική
αναγνώριση ή μεταγενέστερα

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωρισθεί στα λοιπά έσοδα
επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, που προσδιορίστηκαν ως τοιαύτα
κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα. [Παραπομπή:
Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που προσδιορίστηκαν
κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChangeI
nUnrealisedGainsOrLossesFo
rAssetsHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που έχουν ανα
γνωρισθεί στα αποτελέσματα, τα
οποία μπορούν να αποδοθούν σε
μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
για περιουσιακά στοιχεία που
κατέχονται στο τέλος της περιό
δου, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέ
σματα για περιουσιακά στοιχεία επιμετρηθέντα στην εύλογη
αξία, τα οποία μπορούν να αποδοθούν στη μεταβολή σε μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
που συνδέονται με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία που κατέ
χονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 στ

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChangeI
nUnrealisedGainsOrLossesForE
ntitysOwnEquityInstrumentsHel
dAtEndOfPeriodFairValueMea
surement

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που έχουν ανα
γνωρισθεί στα αποτελέσματα, τα
οποία μπορούν να αποδοθούν σε
μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
για ιδίους συμμετοχικούς τίτλους
της οντότητας που κατέχονται
στο τέλος της περιόδου, επιμέ
τρηση εύλογης αξίας

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέ
σματα για ιδίους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας που
έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία, τα οποία μπορούν να
αποδοθούν στη μεταβολή σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που συνδέονται με τους εν
λόγω συμμετοχικούς τίτλους που κατέχονται στο τέλος της
περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [mem
ber]· Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 στ

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChangeI
nUnrealisedGainsOrLossesFor
LiabilitiesHeldAtEndOfPeriod
FairValueMeasurement

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που έχουν ανα
γνωρισθεί στα αποτελέσματα, τα
οποία μπορούν να αποδοθούν σε
μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
για υποχρεώσεις που κατέχονται
στο τέλος της περιόδου, επιμέ
τρηση εύλογης αξίας

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν επιμετρηθεί στα αποτελέσματα
για υποχρεώσεις στην εύλογη αξία, τα οποία μπορούν να απο
δοθούν στη μεταβολή σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη
πραγματοποιηθείσες ζημίες που συνδέονται με τις εν λόγω
υποχρεώσεις που κατέχονται στο τέλος της περιόδου περιόδου
αναφοράς. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 στ

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasureme
ntAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα εξαι
ρουμένων των συναλλαγματικών
διαφορών, επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες), εξαιρουμένων των συναλλαγματικών
διαφορών, που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων. [Πα
ραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasureme
ntEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα εξαι
ρουμένων των συναλλαγματικών
διαφορών, επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι της οικονομικής οντότη
τας

Τα κέρδη (οι ζημίες), εξαιρουμένων των συναλλαγματικών
διαφορών, που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων
της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα εξαι
ρουμένων των συναλλαγματικών
διαφορών, επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας, υποχρεώσεις

Τα κέρδη (οι ζημίες), εξαιρουμένων των συναλλαγματικών
διαφορών, που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην επι
μέτρηση της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasureme
ntAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα
συμπεριλαμβανομένων των
συναλλαγματικών διαφορών,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγ
ματικών διαφορών, που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχεί
ων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasureme
ntAssetsAbstract

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα, επι
μέτρηση της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementE
ntitysOwnEquityInstruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementE
ntitysOwnEquityInstrumentsAb
stract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurement
Liabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnBuyingReinsurance

X duration

Ετικέτα

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα
συμπεριλαμβανομένων των
συναλλαγματικών διαφορών,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Τα κέρδη (οι ζημίες), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγ γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε i
ματικών διαφορών, που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ιδίων συμμετοχικών
τίτλων της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Στην εύλογη
αξία [member]]

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα, επι
μέτρηση της εύλογης αξίας, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας [abstract]

X duration

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα
συμπεριλαμβανομένων των
συναλλαγματικών διαφορών,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Τα κέρδη (οι ζημίες), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγ
ματικών διαφορών, που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων. [Πα
ραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
κατά την αντασφάλισης από την οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β i Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα, επι
μέτρηση της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις [abstract]

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται στα αποτελέσματα κατά
την αγορά αντασφάλισης
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifference
sFairValueMeasurementAssets

X duration

Κέρδη (ζημίες) από τις συναλ
λαγματικές διαφορές που ανα
γνωρίζονται στα αποτελέσματα,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Τα κέρδη (οι ζημίες) από τις συναλλαγματικές διαφορές, που
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifference
sFairValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Κέρδη (ζημίες) από τις συναλ
λαγματικές διαφορές που ανα
γνωρίζονται στα αποτελέσματα,
επιμέτρηση εύλογης αξίας, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Τα κέρδη (οι ζημίες) από τις συναλλαγματικές διαφορές, που
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifference
sFairValueMeasurementLiabili
ties

X duration

Κέρδη (ζημίες) από τις συναλ
λαγματικές διαφορές που ανα
γνωρίζονται στα αποτελέσματα,
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Τα κέρδη (οι ζημίες) από τις συναλλαγματικές διαφορές, που
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tionOrSubsequently

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που έχουν ανα
γνωρισθεί στα αποτελέσματα επί
χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, που προσ
διορίστηκαν κατά την αρχική
αναγνώριση ή μεταγενέστερα

Τα κέρδη (οι ζημίες) που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέ
σματα επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που προσδιορίστηκαν ως τοι
αύτα κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα. [Παρα
πομπή: Κέρδη (ζημίες) επί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που προσδιορί
στηκαν κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται όταν χάνεται ο έλεγχος
θυγατρικής

Τα κέρδη (οι ζημίες) που αναγνωρίζονται σε σχέση με την
απώλεια ελέγχου θυγατρικής, που μπορούν να αποδοθούν
στην προγενέστερη ελέγχουσα συμμετοχή.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GainsOnChangeInFairValueOf
Derivatives

X duration,
credit

Κέρδη από μεταβολή στην
εύλογη αξία παραγώγων

Τα κέρδη που απορρέουν από μεταβολή στην εύλογη αξία
παραγώγων αναγνωρισθέντων στα αποτελέσματα. [Παραπομ
πή: Παράγωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestment
Properties

X duration,
credit

Κέρδη από διαθέσεις επενδύ
σεων σε ακίνητα

Τα κέρδη από διαθέσεις επενδύσεων σε ακίνητα. [Παραπομπή:
Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestments

X duration,
credit

Κέρδη από διαθέσεις επενδύ
σεων

Τα κέρδη από διαθέσεις επενδύσεων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 δ

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncurre
ntAssets

X duration,
credit

Κέρδη από διαθέσεις μη κυκλο
φορούντων περιουσιακών στοι
χείων

Τα κέρδη από διαθέσεις μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfPropertyPla
ntAndEquipment

X duration,
credit

Κέρδη από διαθέσεις ενσωμάτων
παγίων

Τα κέρδη από διαθέσεις ενσωμάτων παγίων. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 γ

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Κέρδη από διακανονισμούς δια
φορών

Τα κέρδη από διακανονισμούς διαφορών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 στ

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Άδειες τυχερών παιγνίων [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει άδειες που έχουν σχέση με
τυχερά παίγνια. [Παραπομπή: Άδειες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Διανομή φυσικού αερίου [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δραστηριότητα οικονομικής
οντότητας που έχει σχέση με τη διανομή φυσικού αερίου.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33

IE2,
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GeneralAndAdministrativeEx
pense

X duration,
credit

Γενικά και διοικητικά έξοδα

Το ποσόν των εξόδων που συνδέεται με γενικές και διοικητι
κές δραστηριότητες της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Γεωγραφικές περιοχές [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17
Έναρξη ισχύος 1-1-2021,
ποίηση: ΔΠΧΑ 8 33

138 α,
B89 β,
96 β γνωστο

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Γεωγραφικές περιοχές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεντρωτικές γεωγραφικές
περιοχές. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Γεωγραφικές περιοχές», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17
Έναρξη ισχύος 1-1-2021,
ποίηση: ΔΠΧΑ 8 33

138 α,
B89 β,
96 β γνωστο

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredAt
PointInTimeMember

member

Αγαθά ή υπηρεσίες που μεταβι
βάζονται σε δεδομένη χρονική
στιγμή [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αγαθά ή υπηρεσίες που μετα
βιβάζονται σε πελάτες σε δεδομένη χρονική στιγμή. [Παρα
πομπή: Υποχρεώσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε δεδο
μένη χρονική στιγμή [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 στ

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredO
verTimeMember

member

Αγαθά ή υπηρεσίες που μεταβι
βάζονται σε βάθος χρόνου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αγαθά ή υπηρεσίες που μετα
βιβάζονται σε πελάτες σε βάθος χρόνου. [Παραπομπή: Εκπλή
ρωση υποχρεώσεων εκτέλεσης σε βάθος χρόνου [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 στ

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToConsumer
sMember

member

Αγαθά που πωλούνται απευθείας
σε καταναλωτές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αγαθά που πωλούνται απευ
θείας σε καταναλωτές.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GoodsSoldThroughIntermediarie
sMember

member

Αγαθά που πωλούνται μέσω
μεσαζόντων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αγαθά που πωλούνται μέσω
μεσαζόντων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 ζ

ifrs-full

Υπεραξία

X instant,
debit

Υπεραξία

Το ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά
οφέλη που προκύπτουν από άλλα περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων τα οποία δεν προσ
διορίζονται μεμονωμένα και δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά.
[Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 γ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 36 134 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 36 135 α, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ

ifrs-full

GoodwillDerecognisedWithoutH
avingPreviouslyBeenIncludedIn
DisposalGroupClassifiedAsHeld
ForSale

X duration,
credit

Υπεραξία που έπαψε να ανα
γνωρίζεται χωρίς προηγουμένως
να έχει συμπεριληφθεί σε ομάδα
διάθεσης ταξινομημένη ως
κατεχόμενη προς πώληση

Το ποσό της υπεραξίας που έπαψε να αναγνωρίζεται χωρίς
προηγουμένως να έχει συμπεριληφθεί σε ομάδα διάθεσης ταξι
νομημένη ως κατεχόμενη προς πώληση. [Παραπομπή: Υπερα
ξία· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες
προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ iv

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductibleFor
TaxPurposes

X instant,
debit

Υπεραξία που αναμένεται να
είναι εκπεστέα για φορολογικούς
λόγους

Το συνολικό ποσό υπεραξίας σε συνένωση επιχειρήσεων που
αναμένεται να είναι εκπεστέο για φορολογικούς λόγους. [Πα
ραπομπή: Υπεραξία· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ια

ifrs-full

GoodwillMember

member

Υπεραξία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την υπεραξία. [Παραπομπή:
Υπεραξία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 36 127

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X instant,
debit

Υπεραξία που αναγνωρίζεται
από την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης της
συνένωσης επιχειρήσεων για την υπεραξία. [Παραπομπή: Υπε
ραξία· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 3 IE72
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GovernmentCustomersMember

member

Πελάτες Δημοσίου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει πελάτες του Δημοσίου. [Πα
ραπομπή: Δημόσιο [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 γ

ifrs-full

GovernmentDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Διακρατούμενοι κρατικοί χρεω
στικοί τίτλοι

Το ποσό των χρεωστικών τίτλων που κατέχει η οντότητα, οι
οποίοι έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο. [Παραπομπή: Διακρα
τούμενα χρεωστικά μέσα· Δημόσιο [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

GovernmentGrants

X instant,
credit

Κρατικές επιχορηγήσεις

Το ποσό της συνδρομής που παρέχεται από το κράτος με τη κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
μορφή μεταβίβασης πόρων σε μια οικονομική οντότητα, ως
επακόλουθο της προγενέστερης ή μελλοντικής συμμόρφωσής
της με ορισμένους όρους που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες της οντότητας, και αναγνωρίζεται ως έσοδο
επομένων χρήσεων. Εξαιρούνται εκείνες οι μορφές κρατικής
συνδρομής οι οποίες δεν είναι εύλογα επιδεκτικές αποτίμησης,
καθώς και συναλλαγές με το κράτος για τις οποίες δεν είναι
δυνατός ο διαχωρισμός τους από τις συνήθεις συναλλαγές της
οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Δημόσιο [member]]

ifrs-full

GovernmentMember

member

Δημόσιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το Δημόσιο, τους κρατικούς
οργανισμούς και παρόμοιους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς
φορείς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 34

ifrs-full

GrossAmountArisingFromInsu
ranceContractsMember

member

Ακαθάριστο ποσό που απορρέει
από ασφαλιστήρια συμβόλαια
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το ακαθάριστο ποσό που απορ
ρέει από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Είδη ασφα
λιστηρίων συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 614

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GrossCarryingAmountMember

member

Ακαθάριστη λογιστική αξία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο είναι ανα
γνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο πριν από την αφαίρεση
τυχόν συσσωρευμένης απομείωσης (απόσβεσης) και συσσω
ρευμένων επί αυτών ζημιών απομείωσης. [Παραπομπή:
Έξοδα αποσβέσεων· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 δ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 στ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35ΙΓ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 IG29 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

GrossContractualAmountsRecei
vableForAcquiredReceivables

X instant,
debit

Ακαθάριστα εισπρακτέα συμβα
τικά ποσά για αποκτηθείσες
απαιτήσεις

Τα ακαθάριστα εισπρακτέα συμβατικά ποσά για αποκτηθείσες
απαιτήσεις σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνε
νώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η ii

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOffA
gainstFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

X instant,
debit

Ακαθάριστα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που συμ
ψηφίζονται έναντι χρηματοοικο
νομικών υποχρεώσεων που υπό
κεινται σε συμψηφισμό, εκτελε
στές συμφωνίες-πλαίσια συμψη
φισμού ή παρόμοιες συμφωνίες

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που συμψηφίζονται έναντι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
όταν μια οικονομική οντότητα: α) έχει επί του παρόντος
νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα
ποσά· και β) προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό σε
καθαρή βάση, είτε να εκποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και
να προβεί ταυτοχρόνως σε διακανονισμό της υποχρέωσης.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C β

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSubjectTo
OffsettingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimilarAgre
ements

X instant,
debit

Ακαθάριστα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που υπό
κεινται σε συμψηφισμό, εκτελε
στές συμφωνίες-πλαίσια συμψη
φισμού ή παρόμοιες συμφωνίες

Το ακαθάριστο ποσό αναγνωρισμένων περιουσιακών στοι
χείων που υπόκειται είτε σε συμψηφισμό είτε σε εκτελεστή
συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C β

GrossFinancialLiabilitiesSetOf
fAgainstFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

X instant,
credit

Ακαθάριστες χρηματοοικονομι
κές υποχρεώσεις που συμψηφί
ζονται έναντι χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
που υπόκεινται σε συμψηφισμό,
εκτελεστές συμφωνίες-πλαίσια
συμψηφισμού ή παρόμοιες συμ
φωνίες

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που συμψη
φίζονται έναντι χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
όταν μια οικονομική οντότητα: α) έχει επί του παρόντος
νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα
ποσά· και β) προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό σε
καθαρή βάση, είτε να εκποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και
να προβεί ταυτοχρόνως σε διακανονισμό της υποχρέωσης.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

X instant,
credit

Ακαθάριστες χρηματοοικονομι
κές υποχρεώσεις που υπόκεινται
σε συμψηφισμό, εκτελεστές
συμφωνίες-πλαίσια συμψηφι
σμού ή παρόμοιες συμφωνίες

Το ακαθάριστο ποσό αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C α
υποχρεώσεων που υπόκεινται είτε σε συμψηφισμό είτε σε
εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμ
φωνία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

GrossLeaseLiabilities

X instant,
credit

Ακαθάριστες υποχρεώσεις από
μισθώσεις

Το ποσό των συμβατικών μη προεξοφλημένων ταμειακών
ροών σε σχέση με υποχρεώσεις μίσθωσης πριν από την αφαί
ρεση χρηματοδοτικών επιβαρύνσεων. [Παραπομπή: Υποχρεώ
σεις από μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 58,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11D α

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Ακαθάριστες δανειακές δεσμεύ
σεις

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε
σχέση με δανειοληπτικές δεσμεύσεις.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11D ε

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Μικτό κέρδος

Το ποσό των εσόδων μείον το κόστος πωληθέντων. [Παρα
πομπή: Κόστος πωληθέντων· Έσοδα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 103

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

Άδειες GSM [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει άδειες για το παγκόσμιο
σύστημα κινητών επικοινωνιών (Global System for Mobile
Communications). [Παραπομπή: Άδειες και δικαιοχρήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

GuaranteesMember

member

Εγγυήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επίσης υποσχέσεις, συχνά
εγγράφως, στις οποίες ένα μέρος αναλαμβάνει την ευθύνη
για χρέη ή υποχρεώσεις άλλου μέρους, ή στις οποίες το
μέρος παρέχει εξασφάλιση σχετικά με την εκπλήρωση ορισμέ
νων όρων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33

ifrs-full

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Αντισταθμισμένο στοιχείο, περι
ουσιακά στοιχεία

Το ποσό αντισταθμισμένου στοιχείου, που αναγνωρίζεται ως
περιουσιακό στοιχείο. [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοιχεία
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B α i

ifrs-full

HedgedItemLiabilities

X instant,
credit

Αντισταθμισμένο στοιχείο, υπο
χρεώσεις

Το ποσό αντισταθμισμένου στοιχείου, που αναγνωρίζεται ως
υποχρέωση. [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοιχεία [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B α i

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Αντισταθμισμένα στοιχεία [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Αντισταθμισμένα στοιχεία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αντισταθμισμένα στοιχεία.
Αντισταθμισμένο στοιχείο μπορεί να είναι αναγνωρισμένο
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, μη αναγνωρισμένη αμετά
κλητη δέσμευση, προσδοκώμενη συναλλαγή ή καθαρή επέν
δυση σε εκμετάλλευση εξωτερικού. Το αντισταθμισμένο στοι
χείο μπορεί να είναι: α) μεμονωμένο στοιχείο· ή β) ομάδα
στοιχείων (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις παραγρά
φους 6.6.1–6.6.6 και Β6.6.1–Β6.6.16 του ΔΠΧΑ 9). Ένα αντι
σταθμισμένο στοιχείο μπορεί επίσης να είναι συστατικό στοι
χείο ενός τέτοιου στοιχείου ή ομάδας στοιχείων (βλέπε παρα
γράφους 6.3.7 και Β6.3.7–Β6.3.25 του ΔΠΧΑ 9). Το μέλος
αυτό αντιπροσωπεύει την τυπική τιμή για τον άξονα «Αντι
σταθμισμένα στοιχεία» εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

HedgeFundInvestmentsMember

member

Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφά
λαια αντιστάθμισης κινδύνου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επενδύσεις σε αμοιβαία κεφά
λαια αντιστάθμισης κινδύνου.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE60,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 94

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentInForei
gnOperationsMember

member

Αντισταθμίσεις καθαρών επεν
δύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξω
τερικού [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αντισταθμίσεις των χρηματι
κών στοιχείων της οικονομικής οντότητας τα οποία είναι
εισπρακτέα από ή οφειλόμενα σε εκμετάλλευση εξωτερικού,
για τις οποίες δεν σχεδιάζεται ούτε πιθανολογείται διακανονι
σμός στο προβλεπόμενο μέλλον. Εκμετάλλευση στο εξωτερικό
είναι οντότητα που αποτελεί θυγατρική ή συγγενή εταιρεία,
κοινοπραξία ή υποκατάστημα αναφέρουσας οικονομικής οντό
τητας, οι δραστηριότητες της οποίας βασίζονται ή διεξάγονται
σε χώρα διαφορετική ή σε νόμισμα διαφορετικό εκείνου της
αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 86 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 24A, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsInForei
gnOperationsAbstract

ifrs-full

HedgingGainsLossesForHedge
OfGroupOfItemsWithOffsettin
gRiskPositions

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) αντιστάθμισης
ομάδων στοιχείων με αλληλο
καλυπτόμενες θέσεις κινδύνου

Τα κέρδη (οι ζημίες) αντιστάθμισης ομάδων στοιχείων με
αλληλοκαλυπτόμενες θέσεις κινδύνου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.6.4,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β vi

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Μέσο αντιστάθμισης, περιου
σιακά στοιχεία

Το ποσό αντισταθμισμένου μέσου, που αναγνωρίζεται ως περι
ουσιακό στοιχείο. [Παραπομπή: Μέσα αντιστάθμισης [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A α

Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυ
σης σε εκμεταλλεύσεις εξωτερι
κού [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Μέσο αντιστάθμισης, υποχρεώ
σεις

Το ποσό μέσου αντιστάθμισης, που αναγνωρίζεται ως υποχρέ
ωση. [Παραπομπή: Μέσα αντιστάθμισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A α

ifrs-full

HedgingInstrumentsAxis

axis

Μέσα αντιστάθμισης [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 23A, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Μέσα αντιστάθμισης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μέσα αντιστάθμισης. Μέσο γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 23A, γνω
αντιστάθμισης μπορεί είναι ένα προσδιορισμένο: α) παράγωγο στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A
που επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
εκτός από ορισμένα πωληθέντα δικαιώματα (βλέπε παράγραφο
Β6.2.4 του ΔΠΧΑ 9)· β) μη παράγωγο χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο ή μη παράγωγη χρηματοοικονομική υπο
χρέωση που επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, εκτός εάν πρόκειται για χρηματοοικονομική υποχρέ
ωση που έχει προσδιοριστεί ως επιμετρούμενη στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων και για την οποία το ποσό
της μεταβολής της εύλογης αξίας που αποδίδεται στις μεταβο
λές πιστωτικού κινδύνου της εν λόγω υποχρέωσης απεικονίζε
ται στα λοιπά συνολικά έσοδα σύμφωνα με την παράγραφο
5.7.7 του ΔΠΧΑ 9. Στην αντιστάθμιση συναλλαγματικού κιν
δύνου, η συνιστώσα συναλλαγματικού κινδύνου ενός μη παρά
γωγου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας μη
παράγωγης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης μπορεί να προσ
διοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης εφόσον δεν αποτελεί επέν
δυση σε συμμετοχικό τίτλο για τον οποίο η οικονομική οντό
τητα έχει επιλέξει να απεικονίζει τις μεταβολές της εύλογης
αξίας στα λοιπά συνολικά έσοδα σύμφωνα με την παράγραφο
5.7.5 του ΔΠΧΑ 9. Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Μέσα αντιστάθμισης» εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος.
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Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

HeldtomaturityInvestments

X instant,
debit

Επενδύσεις που διακρατούνται
μέχρι τη λήξη

Το ποσό των μη παραγώγων χρηματοοικονομικών περιουσια γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 β κών στοιχείων με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
σταθερή ληκτότητα, που η οντότητα έχει σαφώς την πρόθεση
και τη δυνατότητα να διακρατήσει μέχρι τη λήξη τους, πλην:
α) εκείνων που η οικονομική οντότητα προσδιορίζει στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική ανα
γνώριση· β) εκείνων που η οντότητα προσδιορίζει ως διαθέ
σιμα προς πώληση· και γ) εκείνων που ανταποκρίνονται στον
ορισμό των δανείων και απαιτήσεων. Η οικονομική οντότητα
δεν κατατάσσει οιαδήποτε χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία ως διακρατούμενα μέχρι τη λήξη, εάν κατά τη διάρ
κεια του τρέχοντος οικονομικού έτους ή των δύο προηγούμε
νων οικονομικών ετών, οικονομική οντότητα έχει πωλήσει ή
ανακατατάξει υψηλότερες από ένα αμελητέο ποσό διακρατού
μενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις (υψηλότερες από ένα αμελη
τέο ποσό σε σχέση με το συνολικό ποσό των επενδύσεων που
διακρατούνται μέχρι τη λήξη) πριν από τη λήξη τους, με εξαί
ρεση πωλήσεις ή ανακατατάξεις που: i) βρίσκονται τόσο πλη
σίον της ημερομηνίας λήξης ή άσκησης του δικαιώματος εξα
γοράς (για παράδειγμα, λιγότερο από τρεις μήνες πριν τη
λήξη), έτσι ώστε μεταβολές στο επιτόκιο της αγοράς να μην
έχουν ουσιαστική επίδραση στην εύλογη αξία του χρηματοοι
κονομικού περιουσιακού στοιχείου· ii) συμβαίνουν αφού η
οντότητα έχει εισπράξει ουσιαστικά το σύνολο του αρχικού
κεφαλαίου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
μέσω προγραμματισμένων καταβολών ή προπληρωμών· ή iii)
αποδίδονται σε μεμονωμένο συμβάν πέραν του ελέγχου της
οικονομικής οντότητας, το οποίο δεν είναι επαναλαμβανόμενο
και δεν θα μπορούσε ευλόγως να προβλεφθεί από την οικονο
μική οντότητα. [Παραπομπή: Παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία· Επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι
τη λήξη· Προπληρωμές]

ifrs-full

HeldtomaturityInvestmentsCate
goryMember

member

Επενδύσεις που διακρατούνται
μέχρι τη λήξη, κατηγορία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει τις
διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις. [Παραπομπή: Επεν
δύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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Ετικέτα
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Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την ιστορική μεταβλητότητα
για τις μετοχές που χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης.

HistoricalVolatilityForSharesMe
asurementInputMember

member

Ιστορική μεταβλητότητα για τις
μετοχές, εισροή επιμέτρησης
[member]

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/esef_role-000000

role

[000000] Ετικέτες που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν εάν οι αντί
στοιχες πληροφορίες υπάρχουν
σε μια έκθεση

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-110000

role

[110000] Γενικές πληροφορίες
περί οικονομικών καταστάσεων

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-210000

role

[210000] Κατάσταση οικονομι
κής θέσης, κυκλοφορούντα/μη
κυκλοφορούντα στοιχεία

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-220000

role

[220000] Κατάσταση οικονομι
κής θέσης, σειρά ρευστότητας

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-310000

role

[310000] Κατάσταση συνολικών
εσόδων, αποτελέσματα, ανά λει
τουργία του εξόδου

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-320000

role

[320000] Κατάσταση συνολικών
εσόδων, αποτελέσματα, ανά
είδος εξόδου

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 β

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 621

ifrs-full

Παραπομπές

▼M2
Πρόθεμα
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-410000

role

[410000] Κατάσταση συνολικών
εσόδων, συστατικά στοιχεία
λοιπών συνολικών εσόδων (OCI)
παρουσιαζόμενα μετά την αφαί
ρεση του φόρου

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-420000

role

[420000] Κατάσταση συνολικών
εσόδων, συστατικά στοιχεία
λοιπών συνολικών εσόδων (OCI)
παρουσιαζόμενα προ φόρου

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-610000

role

[610000] Κατάσταση μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800100

role

[800100] Υποταξινομήσεις περι
ουσιακών στοιχείων, υποχρεώ
σεων και μετοχές

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800200

role

[800200] Ανάλυση εσόδων και
εξόδων

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800400

role

[800400] Κατάσταση μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων, πρόσθετες
γνωστοποιήσεις

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800500

role

[800500] Κατάλογος σημει
ώσεων

Παραπομπές
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800600

role

[800600] Κατάλογος λογιστικών
πολιτικών

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-810000

role

[810000] Σημειώσεις - Εταιρικές
πληροφορίες και κατάσταση
συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861000

role

[861000] Σημειώσεις - Ανάλυση
λοιπών συνολικών εσόδων ανά
στοιχείο

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861200

role

[861200] Σημειώσεις - Μετοχικό
κεφάλαιο, αποθεματικά και άλλα
συμμετοχικά δικαιώματα

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-880000

role

[880000] Σημειώσεις - Πρόσθε
τες πληροφορίες

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_10_role-815000

role

[815000] Σημειώσεις - Γεγονότα
μετά την περίοδο αναφοράς

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_12_role-835110

role

[835110] Σημειώσεις - Φόροι
εισοδήματος

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_16_role-822100

role

[822100] Σημειώσεις - Ενσώ
ματα πάγια

Παραπομπές
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Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_19_role-834480

role

[834480] Σημειώσεις - Παροχές
σε εργαζομένους

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_2_role-826380

role

[826380] Σημειώσεις - Αποθέ
ματα

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_20_role-831400

role

[831400] Σημειώσεις - Κρατικές
επιχορηγήσεις

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_21_role-842000

role

[842000] Σημειώσεις - Επιδρά
σεις μεταβολών των τιμών
συναλλάγματος

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_23_role-836200

role

[836200] Σημειώσεις - Κόστος
δανεισμού

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_24_role-818000

role

[818000] Σημειώσεις - Συνδεδε
μένα μέρη

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_26_role-710000

role

[710000] Κατάσταση μεταβολών
καθαρών περιουσιακών στοι
χείων διαθέσιμων για παροχές

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_27_role-825480

role

[825480] Σημειώσεις - Ατομικές
οικονομικές καταστάσεις

Παραπομπές
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Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_29_role-816000

role

[816000] Σημειώσεις - Αναφορά
σε συνθήκες υπερπληθωρισμού

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_33_role-838000

role

[838000] Σημειώσεις - Κέρδη
ανά μετοχή

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_34_role-813000

role

[813000] Σημειώσεις - Ενδιά
μεση χρηματοοικονομική ανα
φορά

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_36_role-832410

role

[832410] Σημειώσεις - Απομεί
ωση αξίας περιουσιακών στοι
χείων

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_37_role-827570

role

[827570] Σημειώσεις - Προβλέ
ψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις
και ενδεχόμενα περιουσιακά
στοιχεία

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_38_role-823180

role

[823180] Σημειώσεις - Άυλα
περιουσιακά στοιχεία

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_40_role-825100

role

[825100] Σημειώσεις - Επενδυ
σεις σε ακίνητα

Παραπομπές
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Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_41_role-824180

role

[824180] Σημειώσεις - Γεωργία

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-510000

role

[510000] Κατάσταση ταμειακών
ροών, άμεση μέθοδος

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-520000

role

[520000] Κατάσταση ταμειακών
ροών, έμμεση μέθοδος

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-800300

role

[800300] Κατάσταση ταμειακών
ροών, πρόσθετες γνωστοποιήσεις

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-851100

role

[851100] Σημειώσεις - Κατά
σταση ταμειακών ροών

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_8_role-811000

role

[811000] Σημειώσεις - Λογιστι
κές πολιτικές, μεταβολές των
λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_2_role-868500

role

[868500] Σημειώσεις - Μερίδια
μελών σε συνεταιριστικές οικο
νομικές οντότητες και παρόμοια
μέσα

Παραπομπές
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Πρόθεμα
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_5_role-868200

role

[868200] Σημειώσεις - Δικαιώ
ματα συμμετοχών σε ταμεία
παροπλισμού, αποκατάστασης
και περιβαλλοντικής εξυγίανσης

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_1_role-819100

role

[819100] Σημειώσεις - Πρώτη
εφαρμογή

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_12_role-825700

role

[825700] Σημειώσεις - Συμμε
τοχές σε άλλες οντότητες

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_13_role-823000

role

[823000] Σημειώσεις - Επιμέ
τρηση εύλογης αξίας

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_14_role-824500

role

[824500] Σημειώσεις - Ρυθμι
στικοί μεταβατικοί λογαριασμοί

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_15_role-831150

role

[831150] Σημειώσεις - Έσοδα
από συμβάσεις με πελάτες

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_16_role-832610

role

[832610] Σημειώσεις - Μισθώ
σεις

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_17_role-836600

role

[836600] Σημειώσεις - Ασφαλι
στήρια συμβόλαια (ΔΠΧΑ 17)

Παραπομπές
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▼M2
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_2_role-834120

role

[834120] Σημειώσεις - Συμφω
νίες παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_3_role-817000

role

[817000] Σημειώσεις - Συνενώ
σεις επιχειρήσεων

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_4_role-836500

role

[836500] Σημειώσεις - Ασφαλι
στήρια συμβόλαια

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_5_role-825900

role

[825900] Σημειώσεις - Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που κατέχονται προς
πώληση και διακοπείσες δρα
στηριότητες

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_6_role-822200

role

[822200] Σημειώσεις - Έρευνα
και αξιολόγηση ορυκτών πόρων

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_7_role-822390

role

[822390] Σημειώσεις - Χρημα
τοοικονομικά μέσα

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_8_role-871100

role

[871100] Σημειώσεις - Λειτουρ
γικοί τομείς

Παραπομπές
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esef_all

Ετικέτα τεκμηρίωσης

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_axi_role

role

Επικυρώσεις άθροισης άξονα

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_cro_role

role

Διασταυρούμενες επικυρώσεις
περιόδου

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_eps_role

role

Επικυρώσεις κερδών ανά μετοχή

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901000

role

[901000] Άξονας - Αναδρομική
εφαρμογή και αναδρομική ανα
διατύπωση

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901100

role

[901100] Άξονας - Παρέκκλιση
από απαίτηση ΔΠΧΑ

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901500

role

[901500] Άξονας - Ημερομηνία
δημιουργίας

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-903000

role

[903000] Άξονας - Συνεχιζόμε
νες και διακοπείσες δραστηριό
τητες

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-904000

role

[904000] Άξονας - Περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις που
κατέχονται προς πώληση

Παραπομπές
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esef_all

Ετικέτα τεκμηρίωσης

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-913000

role

[913000] Άξονας - Ενοποιημένες
και Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/sic_29_role-832900

role

[832900] Σημειώσεις - Συμφω
νίες παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_con_role

role

Επικυρώσεις πλαισίου

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_fac_role

role

Επικυρώσεις γεγονότων και
υποσημειώσεων

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_man_role

role

Επικυρώσεις υποχρεωτικής
σήμανσης

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_role-999999

role

[999999] Κονδύλια μη κατάλ
ληλα από πλευράς διαστάσεων

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_equ_role

role

Επικυρώσεις ισοδυναμίας γεγο
νότων

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg1_role

role

Επικυρώσεις αρνητικών γεγονό
των 1

Παραπομπές
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esef_all

Ετικέτα τεκμηρίωσης

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg2_role

role

Επικυρώσεις αρνητικών γεγονό
των 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_per_role

role

Ποσοστιαίες προειδοποιήσεις

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_pos_role

role

Επικυρώσεις θετικών γεγονότων

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_tech_role

role

Τεχνικές επικυρώσεις

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs-dim_role-990000

role

[990000] Άξονας - Αθετήσεις
υποχρεώσεων

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/ext/BlockDefaultUseOfLi
neItemsScenario

role

Αποτρέπει την εξ ορισμού χρήση
κονδυλίων (δηλαδή όταν δεν
επιτρέπονται ρητώς) για σενάριο

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/ext/BlockDefaultUseOfLi
neItemsSegment

role

Αποτρέπει την εξ ορισμού χρήση
κονδυλίων (δηλαδή όταν δεν
επιτρέπονται ρητώς) για τομέα

Παραπομπές
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esef_cor

Ετικέτα τεκμηρίωσης

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IdentifiableAssetsAcquiredLiabi
litiesAssumed

X instant,
debit

Αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα
περιουσιακά στοιχεία (αναλη
φθείσες υποχρεώσεις)

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
αποκτηθέντα καθαρά αναγνωρίσιμα χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία ή αναληφθείσες υποχρεώσεις σε συνένωση
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 IE72

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAssetsRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Αναγνωρίσιμα άυλα περιουσιακά
στοιχεία που αναγνωρίζονται
από την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
αναγνωρίσιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε
συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας· Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 IE72

ifrs-full

IdentificationOfUnadjustedCom
parativeInformation

text

Προσδιορισμός μη προσαρμο
σμένων συγκριτικών πληροφο
ριών

Ο προσδιορισμός μη προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφο
ριών στις οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
Έναρξη ισχύος

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Περιγραφή ταυτότητας δείκτη
τιμών

Η περιγραφή της ταυτότητας του γενικού δείκτη τιμών που
χρησιμοποιείται για την αναδιατύπωση πληροφοριών των
οικονομικών καταστάσεων οικονομικής οντότητας της οποίας
το νόμισμα λειτουργίας είναι νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής
οικονομίας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 29 39 γ

ΔΠΧΑ 10 Γ6B,
ΔΠΧΑ 11 Γ13B,
ΔΛΠ 16 80 Α,
ΔΛΠ 27 18Θ,
ΔΛΠ 38 130I,
ΔΠΧΑ 17 Γ27 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IFRSsMember

member

ΔΠΧΑ [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει Πρότυπα και Διερμηνείες που
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), που περιλαμβάνουν α) Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς· β) Διεθνή Λογιστικά Πρό
τυπα· γ) Διερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ (IFRIC)· και δ) Διερμη
νείες ΜΕΔ (SIC). Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για
τον άξονα «Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της μετάβασης
από τις προηγούμενες Γ.A.Λ.A. στα Δ.Π.Χ.Α», εάν δεν χρη
σιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 24

ifrs-full

ImmatureBiologicalAssetsMem
ber

member

Ανώριμα βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ανώριμα βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία. Ανώριμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
είναι εκείνα τα οποία δεν έχουν αποκτήσει τα χαρακτηριστικά
εκείνα που επιτρέπουν τη συγκομιδή τους (για αναλώσιμα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) ή δεν είναι σε θέση να παρέ
χουν τακτικές συγκομιδές (για διαρκή/παραγωγικά βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία). [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως μείωση της λογιστικής αξίας
ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών στο ανακτήσιμο ποσό. [Παραπομπή: Λογι
στική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ ii

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecogni
sedFromCostsIncurredToObtai
nOrFulfilContractsWithCusto
mers

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης, περιουσιακά
στοιχεία που έχουν αναγνωρι
σθεί, από δαπάνες που πραγμα
τοποιήθηκαν για την εξασφάλιση
ή την εκπλήρωση των όρων
συμβάσεων με πελάτες

Το ποσό της ζημίας απομείωσης για περιουσιακά στοιχεία που
έχουν αναγνωρισθεί, από δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για
την εξασφάλιση ή την εκπλήρωση των όρων συμβάσεων με
πελάτες. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζο
νται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων
με πελάτες· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ImpairmentLossImpairmentGai
nAndReversalOfImpairment
LossDeterminedInAccordance
WithIFRS9

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης (κέρδος απο
μείωσης αναστροφή μιας ζημίας
απομείωσης) που προσδιορίζεται
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9

Το ποσό της ζημίας απομείωσης, του κέρδους απομείωσης ή
της αναστροφής ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.8 του ΔΠΧΑ
9 και προκύπτει από την εφαρμογή των απαιτήσεων απομεί
ωσης στο τμήμα 5.5 του ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 βα

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancialAs
sets

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων

Το ποσό της ζημίας απομείωσης χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ImpairmentLossOnReceivable
sOrContractAssetsArisingFrom
ContractsWithCustomers

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης απαιτήσεων
ή συμβατικών περιουσιακών
στοιχείων που προκύπτει από
συμβάσεις με πελάτες

Το ποσό της ζημίας απομείωσης επί απαιτήσεων ή συμβατι
κών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτει από συμβάσεις με
πελάτες. [Παραπομπή: Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία· Ζημία
απομείωσης· Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 113 β

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInO
therComprehensiveIncome

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα. Η ζημία απομείωσης σε ένα αναπροσαρμο
σμένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα εφόσον η ζημία απομείωσης δεν υπερβαίνει το
ποσό στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής για αυτό το ίδιο περι
ουσιακό στοιχείο. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης· Πλεόνα
σμα αναπροσαρμογής· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 129 α

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInO
therComprehensiveIncomeIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα, άυλα περιουσιακά στοι
χεία πλην της υπεραξίας

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα για άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπε
ραξίας. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ImpairmentLossRecognisedInO
therComprehensiveIncomePro
pertyPlantAndEquipment

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα, ενσώματα πάγια στοιχεία

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα για ενσώματα πάγια στοιχεία. [Παραπομπή:
Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα· Ενσώματα πάγια στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε iv

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης· Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 129 α

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossBiologicalAssets

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα, βιο
λογικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα για βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή:
Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Βιο
λογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 55 α

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα, ανα
βαλλόμενο κόστος κτήσης που
προκύπτει από ασφαλιστήρια
συμβόλαια

Η μείωση στο αναβαλλόμενο κόστος κτήσης που προκύπτει
από ασφαλιστήρια συμβόλαια που απορρέει από ζημία απομεί
ωσης αναγνωριζόμενη στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Ζημία
απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Αναβαλλό
μενο κόστος κτήσης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβό
λαια· Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG39 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossGoodwill

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα, υπε
ραξία

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα για υπεραξία. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Υπεραξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsse
tsAndGoodwill

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα, άυλα
περιουσιακά στοιχεία και υπε
ραξία

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα για άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία. [Πα
ραπομπή: Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα· Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε iv
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα, άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της
υπεραξίας

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα για άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας.
[Παραπομπή: Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε iv

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossInvestmentProperty

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα, επεν
δύσεις σε ακίνητα

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα για επενδύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Ζημία
απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Επενδύσεις
σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 ζ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα,
δάνεια και προκαταβολές

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα για δάνεια και προκαταβολές. [Παραπομπή: Ζημία
απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossPropertyPlantAndE
quipment

X duration

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα,
ενσώματα πάγια στοιχεία

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα για ενσώματα πάγια στοιχεία. [Παραπομπή: Ζημία
απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Ενσώματα
πάγια στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossTradeReceivables

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα,
εμπορικές απαιτήσεις

Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα απο
τελέσματα για εμπορικές απαιτήσεις. [Παραπομπή: Ζημία απο
μείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Εμπορικές
απαιτήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossOnTradeReceiva
blesAbstract

Ζημία απομείωσης (αναστροφή
ζημίας απομείωσης) επί εμπορι
κών απαιτήσεων [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης (αναστροφή
ζημίας απομείωσης) που ανα
γνωρίζεται στα αποτελέσματα

Το ποσό της ζημίας απομείωσης ή αναστροφής ζημίας απομεί
ωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή:
Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα·
Αναστροφή ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτε
λέσματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 99

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossLoansAndAdvances

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης (αναστροφή
ζημίας απομείωσης) που ανα
γνωρίζεται στα αποτελέσματα,
δάνεια και προκαταβολές

Το ποσό της ζημίας απομείωσης ή αναστροφής ζημίας απομεί
ωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα για δάνεια και
προκαταβολές. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα· Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossLoansAndAdvancesAb
stract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossTradeReceivables

X duration,
credit

Ζημία απομείωσης (αναστροφή
ζημίας απομείωσης) που ανα
γνωρίζεται στα αποτελέσματα,
εμπορικές απαιτήσεις

Το ποσό της ζημίας απομείωσης ή αναστροφής ζημίας απομεί
ωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα για εμπορικές
απαιτήσεις. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζε
ται στα αποτελέσματα· Αναστροφή ζημίας απομείωσης που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Εμπορικές απαιτήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAssetsA
xis

axis

Απομείωση της αξίας χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοι
χείων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

Ζημία απομείωσης (αναστροφή
ζημίας απομείωσης) που ανα
γνωρίζεται στα αποτελέσματα,
δάνεια και προκαταβολές [ab
stract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ImplicationsOfSurplusOrDefici
tOnMultiemployerPlanForEntity

text

Περιγραφή των επιπτώσεων
πλεονάσματος ή ελλείμματος σε
πρόγραμμα πολλών εργοδοτών ή
σε κρατικό πρόγραμμα παροχών
για την οντότητα

Η περιγραφή των επιπτώσεων για την οντότητα από την
ύπαρξη πλεονάσματος ή ελλείμματος σε πρόγραμμα πολλών
εργοδοτών ή σε κρατικό πρόγραμμα παροχών, που μπορεί να
επηρεάσει το ποσό των μελλοντικών εισφορών. [Παραπομπή:
Προγράμματα καθορισμένων παροχών πολλών εργοδοτών
[member]· Κρατικά προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 δ iv

ifrs-full

InAccordanceWithIFRS9Member

member

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει πληροφορίες που αναφέρονται
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ ε Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Προσέγγιση βάσει εισοδήματος
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τεχνικές αποτίμησης που μετα
τρέπουν μελλοντικά ποσά (π.χ. ταμειακές ροές ή έσοδα και
έξοδα) σε ένα ενιαίο τρέχον (ήτοι προεξοφλημένο) ποσό. Η
επιμέτρηση της εύλογης αξίας προσδιορίζεται βάσει της αξίας
που δείχνουν οι τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς για τα εν
λόγω μελλοντικά ποσά.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 62

ifrs-full

IncomeArisingFromExploration
ForAndEvaluationOfMineralRe
sources

X duration,
credit

Έσοδα που προκύπτουν από
έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών
πόρων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την αναζήτηση
ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταλ
λεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανανεώ
σιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει το
νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη περιοχή,
καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας και
της εμπορικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού πόρου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β

ifrs-full

IncomeArisingFromInsuranceCo
ntracts

X duration,
credit

Έσοδα που προκύπτουν από
ασφαλιστήρια συμβόλαια

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμ
βόλαια. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

IncomeCapitalisationMember

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLosse
sOfFinancialInstrumentsAbstract

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldOtherThanFinan
ceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldOtherThanFinan
ceIncomeExpensesAbstract

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecovered
FromReinsurer

member

Ετικέτα

Κεφαλαιοποίηση εισοδήματος
[member]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια τεχνική αποτίμησης που
συνάδει με την προσέγγιση βάσει εισοδήματος. Η κεφαλαι
οποίηση είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται σε ποσό που
αντιπροσωπεύει κάποιο μέτρο οικονομικών εσόδων προκειμέ
νου να μετατραπεί αυτό το ποσό των οικονομικών εσόδων σε
εκτίμηση της παρούσας αξίας.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 δ

Το ποσό των εσόδων (εξόδων) από μια ομάδα διακρατούμε
νων αντασφαλιστηρίων συμβολαίων πλην των χρηματοοικονο
μικών εσόδων (εξόδων). [Παραπομπή: Διακρατούμενα αντα
σφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 αγ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 86 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

Το ποσό των εσόδων από τα ποσά που ανακτήθηκαν από τον
αντασφαλιστή. [Παραπομπή: Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 86 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Έσοδα, έξοδα, κέρδη ή ζημίες
χρηματοοικονομικών μέσων [ab
stract]

X duration,
credit

Έσοδα (έξοδα) από διακρατού
μενα αντασφαλιστήρια συμβό
λαια πλην των χρηματοοικονο
μικών εσόδων (εξόδων)

Έσοδα (έξοδα) από διακρατού
μενα αντασφαλιστήρια συμβό
λαια πλην των χρηματοοικονο
μικών εσόδων (εξόδων) [ab
stract]

X duration,
credit

Έσοδα από ποσά που ανακτή
θηκαν από τον αντασφαλιστή
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X duration,
credit

Το ποσό των εσόδων από συνε
χιζόμενη συμμετοχή σε χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που έχουν παύσει να ανα
γνωρίζονται

Το ποσό των εσόδων που έχουν αναγνωριστεί από τη συνεχι
ζόμενη συμμετοχή της οντότητας σε χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται (π.χ.
αλλαγές εύλογης αξίας σε παράγωγα μέσα). [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Παράγωγα [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42G β

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X instant,
credit

Έσοδα από συνεχιζόμενη συμ
μετοχή σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
παύσει να αναγνωρίζονται τα
οποία αναγνωρίζονται σωρευ
τικά

Το σωρευτικό ποσό των εσόδων που έχουν αναγνωριστεί από
τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της οντότητας σε χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζο
νται (π.χ. αλλαγές εύλογης αξίας σε παράγωγα μέσα). [Παρα
πομπή: Έσοδα από συνεχιζόμενη συμμετοχή στα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνω
ρίζονται· Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42G β

ifrs-full

IncomeFromContinuingOpera
tionsAttributableToOwnersOfPa
rent

X duration,
credit

Έσοδα από συνεχιζόμενες δρα
στηριότητες που λογίζονται σε
ιδιοκτήτες της μητρικής

Το ποσό των εσόδων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που
λογίζονται σε ιδιοκτήτες της μητρικής. [Παραπομπή: Συνεχι
ζόμενες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 δ

ifrs-full

IncomeFromContractsWithRein
surers

X duration,
credit

Έσοδα από συμβάσεις με αντα
σφαλιστές

Το ποσό των εσόδων από συμβάσεις με αντασφαλιστές.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 85 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 4 IG24 β - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncomeFromDiscontinuedOpera
tionsAttributableToOwnersOfPa
rent

X duration,
credit

Έσοδα από διακοπείσες δραστη
ριότητες που λογίζονται σε ιδιο
κτήτες της μητρικής

Το ποσό των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες που
λογίζονται σε ιδιοκτήτες της μητρικής. [Παραπομπή: Διακοπεί
σες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncomeFromFinesAndPenalties

X duration,
credit

Έσοδα από πρόστιμα και ποινές

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από πρόστιμα και ποι
νές.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

IncomeFromGovernmentGran
tsRelatedToAgriculturalActivity

X duration,
credit

Έσοδα από κρατικές επιχορηγή
σεις που αφορούν γεωργική
δραστηριότητα

Το ποσό των εσόδων από κρατικές επιχορηγήσεις που αφο
ρούν γεωργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κρατικές επιχο
ρηγήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 57 α

ifrs-full

IncomeFromReimbursementsUn
derInsurancePolicies

X duration,
credit

Έσοδα από αποζημιώσεις στο
πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίστηκαν από αποζημίωση
αξίωσης λόγω επέλευσης ασφαλισμένου συμβάντος το οποίο
καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο. [Παραπομπή: Είδη
ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

IncomeFromStructuredEntities

X duration,
credit

Έσοδα από δομημένες οικονομι
κές οντότητες

Το ποσό των εσόδων από μια δομημένη οικονομική οντότητα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 27 β
που περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες και μη επαναλαμβανό
μενες αμοιβές, τόκους, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες από την
επανεπιμέτρηση ή διαγραφή συμμετοχών σε δομημένες οικο
νομικές οντότητες και κέρδη ή ζημίες από τη μεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στη δομημένη οικο
νομική οντότητα. [Παραπομπή: Μη ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες [member]]

ifrs-full

IncomeFromSubleasingRightofu
seAssets

X duration,
credit

Έσοδα από υπομίσθωση περιου
σιακών στοιχείων με δικαίωμα
χρήσης

Το ποσό των εσόδων από υπομίσθωση περιουσιακών στοι
χείων με δικαίωμα χρήσης. Η υπομίσθωση είναι συναλλαγή
στο πλαίσιο της οποίας ο μισθωτής («ενδιάμεσος εκμισθω
τής») εκμισθώνει εκ νέου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο
σε τρίτο μέρος, ενώ η μίσθωση («κύρια μίσθωση») μεταξύ του
κυρίως εκμισθωτή και του μισθωτή παραμένει σε ισχύ. [Πα
ραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 στ
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncomeOnFinancialAssetsReclas
sifiedOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Έσοδα επί χρηματοοικονομικών
περιουσιακών που έχουν ανατα
ξινομηθεί από τα διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία
έχουν αναγνωρισθεί στα αποτε
λέσματα

Το ποσό των εσόδων που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέ
σματα επί χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα
οποία έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία των διαθέσι
μων προς πώληση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση· Λοιπά συνολικά έσο
δα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas
sifiedOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
RecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Έσοδα επί χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
έχουν αναταξινομηθεί από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων και έχουν
αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα

Το ποσό των εσόδων που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέ
σματα για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αναταξινομηθεί από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω
των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLease
PaymentsForOperatingLeasesTh
atDoNotDependOnIndexOrRate

X duration,
credit

Έσοδα που συνδέονται με
κυμαινόμενες καταβολές μισθω
μάτων για λειτουργικές μισθώ
σεις που δεν εξαρτώνται από
δείκτη ή επιτόκιο

Το ποσό των εσόδων που συνδέονται με κυμαινόμενες κατα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 90 β
βολές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις που δεν εξαρ
τώνται από δείκτη ή επιτόκιο. Καταβολές κυμαινόμενων
μισθωμάτων είναι το μέρος των καταβολών τις οποίες πραγ
ματοποιεί ο μισθωτής προς τον εκμισθωτή για το δικαίωμα
χρήσης ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά τη
διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, το οποίο κυμαίνεται λόγω
μεταβολών σε γεγονότα ή περιστάσεις που επέρχονται μετά
την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, εκτός από
την πάροδο του χρόνου.
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των εσόδων που αφορά κυμαινόμενα μισθώματα τα
οποία δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της καθαρής
επένδυσης στη χρηματοδοτική μίσθωση. Καταβολές κυμαινό
μενων μισθωμάτων είναι το μέρος των καταβολών τις οποίες
πραγματοποιεί ο μισθωτής προς τον εκμισθωτή για το
δικαίωμα χρήσης ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, το οποίο κυμαίνε
ται λόγω μεταβολών σε γεγονότα ή περιστάσεις που επέρχο
νται μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,
εκτός από την πάροδο του χρόνου. [Παραπομπή: Καθαρή
επένδυση σε χρηματοδοτική μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 90 α iii

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLease
PaymentsNotIncludedInMeasure
mentOfNetInvestmentInFinance
Lease

ifrs-full

IncomeStatementAbstract

ifrs-full

IncomeTaxConsequencesOfDivi
dendsProposedOrDeclaredBefo
reFinancialStatementsAuthori
sedForIssueNotRecognisedAs
Liability

X duration

Επιπτώσεις του φόρου εισοδή
ματος μερισμάτων που προτά
θηκαν ή ανακοινώθηκαν προτού
εγκριθεί η έκδοση των οικονο
μικών καταστάσεων, που δεν
αναγνωρίσθηκαν ως υποχρέωση

Το ποσό των επιπτώσεων του φόρου εισοδήματος επί των
μερισμάτων προς τους μετόχους της οικονομικής οντότητας,
που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν μετά την περίοδο αναφο
ράς αλλά προτού οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν για
έκδοση, αλλά δεν αναγνωρίσθηκαν ως υποχρέωση στις οικο
νομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 θ

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
credit

Καταβληθέντες φόροι εισοδήμα
τος, που έχουν ταξινομηθεί ως
λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από καταβληθέντες φόρους εισοδήματος,
που έχουν ταξινομηθεί ως λειτουργικές δραστηριότητες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 35

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

X duration,
credit

Καταβληθέντες φόροι εισοδήμα
τος (επιστροφή)

Οι ταμειακές ροές από καταβληθέντες ή επιστραφέντες φόρους
εισοδήματος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 35

X duration,
credit

Έσοδα που αφορούν κυμαινό
μενα μισθώματα τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στην επιμέ
τρηση της καθαρής επένδυσης
σε χρηματοδοτική μίσθωση

Κέρδη ή ζημίες [abstract]
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά
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Παραπομπές

IncomeTaxesPaidRefundAbstract

Καταβληθέντες φόροι εισοδήμα
τος (επιστροφή) [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Καταβληθέντες φόροι εισοδήμα
τος (επιστροφή), που έχουν
ταξινομηθεί ως χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από καταβληθέντες ή επιστραφέντες φόρους
εισοδήματος, που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοδοτικές δρα
στηριότητες. [Παραπομπή: Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος
(επιστροφή)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 35, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 7 14 στ

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Καταβληθέντες φόροι εισοδήμα
τος (επιστροφή), που έχουν
ταξινομηθεί ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από καταβληθέντες ή επιστραφέντες φόρους
εισοδήματος, που έχουν ταξινομηθεί ως επενδυτικές δραστη
ριότητες. [Παραπομπή: Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος
(επιστροφή)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 35, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 7 14 στ

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Καταβληθέντες φόροι εισοδήμα
τος (επιστροφή), που έχουν
ταξινομηθεί ως λειτουργικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από καταβληθέντες ή επιστραφέντες φόρους
εισοδήματος, που έχουν ταξινομηθεί ως λειτουργικές δραστη
ριότητες. [Παραπομπή: Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος
(επιστροφή)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 35, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 7 14 στ

ifrs-full

IncomeTaxesRefundClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
credit

Επιστροφή φόρων εισοδήματος,
που έχουν ταξινομηθεί ως λει
τουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από επιστραφέντες φόρους εισοδήματος,
που έχουν ταξινομηθεί ως λειτουργικές δραστηριότητες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 35

ifrs-full

IncomeTaxExpenseContinuingO
perations

X duration,
credit

Έξοδα (έσοδα) φόρου

Το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον προσδιορι
σμό του κέρδους (της ζημίας) για την περίοδο όσον αφορά τον
τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. [Παραπομπή: Τρέχοντα
έξοδα (έσοδα) φόρου· Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 δ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 79, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 26 35 β viii, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B13 ζ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23 η
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Παραπομπές

IncomeTaxRelatingToApplicatio
nOfOverlayApproachInOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με την εφαρμογή της προ
σέγγισης επικάλυψης στα λοιπά
συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
την εφαρμογή της προσέγγισης επικάλυψης. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvailable
forsaleFinancialAssetsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που περιλαμβάνονται
στα λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90 - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCashFlo
wHedgesOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με αντισταθμίσεις ταμει
ακών ροών που περιλαμβάνονται
στα λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ
αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις
ταμειακών ροών [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForeignCurrencyBasis
SpreadsOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
credit

Το ποσό του φόρου εισοδήματος
που σχετίζεται με μεταβολή στην
αξία των περιθωρίων βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας που
περιλαμβάνεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
μεταβολή στην τιμή των περιθωρίων βάσης συναλλαγματικής
ισοτιμίας λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Αποθεμα
τικό μεταβολής στην τιμή των περιθωρίων βάσης συναλλαγ
ματικής ισοτιμίας· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForwardElementsOfFor
wardContractsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με μεταβολή στην αξία
προθεσμιακών στοιχείων προθε
σμιακών συμβολαίων που περι
λαμβάνεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
μεταβολή στην αξία προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών
συμβολαίων. [Παραπομπή: Αποθεματικό μεταβολής στην
αξία προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών συμβολαίων·
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ
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IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfTimeValueOfOptionsO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με μεταβολή στην αξία της
διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων
προαίρεσης που περιλαμβάνεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
μεταβολή στην αξία της διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων προ
αίρεσης. [Παραπομπή: Αποθεματικό μεταβολής στην αξία της
διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης· Λοιπά συνολικά
έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
sInFairValueOfFinancialLiabili
tyAttributableToChangeInCredi
tRiskOfLiabilityOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με μεταβολές στην εύλογη
αξία χρηματοοικονομικής υπο
χρέωσης που αποδίδονται σε
μεταβολή στον πιστωτικό κίν
δυνο υποχρέωσης και οι οποίες
περιλαμβάνονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
μεταβολές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών υποχρεώ
σεων που αποδίδονται σε μεταβολή στον πιστωτικό κίνδυνο
των εν λόγω υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος
[member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
sInRevaluationSurplusOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με μεταβολές στο πλεόνα
σμα αναπροσαρμογής που περι
λαμβάνονται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
μεταβολές στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής. [Παραπομπή:
Πλεόνασμα αναπροσαρμογής· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με στοιχεία λοιπών συνο
λικών εσόδων

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeAbstract

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με στοιχεία λοιπών συνο
λικών εσόδων [abstract]
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IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchange
DifferencesOnTranslationOfOth
erComprehensiveIncome

X duration,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με στοιχεία λοιπών συνο
λικών εσόδων τα οποία θα ανα
ταξινομηθούν στα αποτελέσματα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα τα οποία θα
αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Φόρος
εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία λοιπών συνολικών
εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα τα οποία δεν
θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Φόρος
εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία λοιπών συνολικών
εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή οικονομικών
καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα· Αποθεματικό συναλλαγματικών δια
φορών λόγω μετατροπής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με στοιχεία λοιπών συνο
λικών εσόδων τα οποία θα ανα
ταξινομηθούν στα αποτελέσματα
[abstract]

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με στοιχεία λοιπών συνο
λικών εσόδων τα οποία δεν θα
αναταξινομηθούν στα αποτελέ
σματα

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με στοιχεία λοιπών συνο
λικών εσόδων τα οποία δεν θα
αναταξινομηθούν στα αποτελέ
σματα [abstract]

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με συναλλαγματικές δια
φορές από τη μετατροπή που
περιλαμβάνονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 647

ifrs-full
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γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 82 - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

IncomeTaxRelatingToFinanceIn
comeExpensesFromReinsurance
ContractsHeldOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) από διακρατού
μενα αντασφαλιστήρια συμβό
λαια που περιλαμβάνονται στα
λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) από διακρατούμενα αντα
σφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια [member]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIn
come

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία επιμετρού
μενα στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων
τα οποία περιλαμβάνονται στα
λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων· Λοιπά
συνολικά έσοδα]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedgesO
fInvestmentsInEquityInstrumen
tsOfOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με αντισταθμίσεις επενδύ
σεων σε συμμετοχικούς τίτλους
που περιλαμβάνονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
αντισταθμίσεις επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που η
οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των λοι
πών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα·
Αποθεματικό κερδών και ζημιών επί μέσων αντιστάθμισης που
αντισταθμίζουν επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedgesOf
NetInvestmentsInForeignOpera
tionsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με αντισταθμίσεις καθαρών
επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις
εξωτερικού που περιλαμβάνονται
στα λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξω
τερικού. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ
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IncomeTaxRelatingToInsurance
FinanceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) από εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που
περιλαμβάνονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα και θα ανακα
ταταχθούν στα αποτελέσματα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) από εκδοθέντα ασφαλιστή
ρια συμβόλαια και τα οποία στη συνέχεια θα ανακαταταχθούν
στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsurance
FinanceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) από εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που
περιλαμβάνονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα και τα οποία
δεν θα ανακαταταχθούν στα
αποτελέσματα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) από εκδοθέντα ασφαλιστή
ρια συμβόλαια και τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν στα απο
τελέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)
ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInvestmen
tsInEquityInstrumentsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με επενδύσεις σε συμμε
τοχικούς τίτλους που περιλαμ
βάνονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που η οντότητα έχει
προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα· Αποθεματικό
κερδών και ζημιών από επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAcco
untBalancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος επί της
καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
συνδέονται με κονδύλια τα
οποία θα αναταξινομηθούν στα
αποτελέσματα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα επί της καθα
ρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμι
ζόμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται με κονδύλια τα
οποία θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα. [Παραπομπή:
Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 β
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IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAcco
untBalancesRelatedToItemsThat
WillNotBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος επί της
καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
συνδέονται με κονδύλια τα
οποία δεν θα αναταξινομηθούν
στα αποτελέσματα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα επί της καθα
ρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμι
ζόμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται με κονδύλια τα
οποία δεν θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα. [Παραπομ
πή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 a

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIndi
viduallyImmaterialComponen
tsOfOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με άλλα ατομικά επου
σιώδη στοιχεία λοιπών συνολι
κών εσόδων

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με άλλα ατο
μικά επουσιώδη στοιχεία λοιπών συνολικών εσόδων. [Παρα
πομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemeasu
rementsOfDefinedBenefitPlansO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που σχετί
ζεται με επανεπιμετρήσεις προ
γραμμάτων καθορισμένων παρο
χών που περιλαμβάνονται στα
λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με ποσά που
έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναφορικά με
επανεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα· Αποθεματικό επανεπιμε
τρήσεων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών· Προγράμ
ματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 12 81 αβ

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfO
therComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccou
ntedForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που αφορά
μερίδιο λοιπών συνολικών εσό
δων συγγενών επιχειρήσεων και
κοινοπραξιών που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με μερίδιο επί
των λοιπών συνολικών εσόδων συγγενών επιχειρήσεων και
κοινοπραξιών οντότητας που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης [Παραπομπή: Μερίδιο των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, προ
φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 90
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IncomeTaxRelatingToShareOfO
therComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccou
ntedForUsingEquityMethodAb
stract

Φόρος εισοδήματος που αφορά
μερίδιο λοιπών συνολικών εσό
δων συγγενών επιχειρήσεων και
κοινοπραξιών που λογιστικοποι
είται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfO
therComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccou
ntedForUsingEquityMethodThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που αφορά
μερίδιο λοιπών συνολικών εσό
δων συγγενών επιχειρήσεων και
κοινοπραξιών που λογιστικοποι
είται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης, το οποίο θα αναταξινο
μηθεί στα αποτελέσματα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που αφορά μερίδιο λοιπών
συνολικών εσόδων συγγενών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών
μιας οντότητας, που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης, το οποίο θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα.
[Παραπομπή: Μερίδιο των λοιπών συνολικών εσόδων από
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfO
therComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccou
ntedForUsingEquityMethodThat
WillNotBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Φόρος εισοδήματος που αφορά
μερίδιο λοιπών συνολικών εσό
δων συγγενών επιχειρήσεων και
κοινοπραξιών που λογιστικοποι
είται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης, το οποίο δεν θα αναταξι
νομηθεί στα αποτελέσματα

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που αφορά μερίδιο λοιπών
συνολικών εσόδων συγγενών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών
μιας οντότητας, που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης, το οποίο δεν θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα.
[Παραπομπή: Μερίδιο των λοιπών συνολικών εσόδων από
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToApplica
tionOfIFRS15Member

member

Αύξηση (μείωση) λόγω εφαρμο
γής του ΔΠΧΑ 15 [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό αποτέ
λεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 Γ8 α

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChange
sInAccountingPolicyAndCorrec
tionsOfPriorPeriodErrorsMember

member

Αύξηση (μείωση) λόγω μεταβο
λών στη λογιστική πολιτική και
διορθώσεων λαθών προγενέστε
ρων περιόδων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό αποτέ
λεσμα μεταβολών στη λογιστική πολιτική και διορθώσεων
λαθών προγενέστερων περιόδων.

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:

ΔΛΠ 1 106 β,
ΔΛΠ 8 28 στ i,
ΔΛΠ 8 29 γ i,
ΔΛΠ 8 49 β i
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IncreaseDecreaseDueToChange
sInAccountingPolicyRequired
ByIFRSsMember

member

Αύξηση (μείωση) λόγω αλλαγών
στη λογιστική πολιτική που
απαιτούνται από τα ΔΠΧΑ
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό αποτέ
λεσμα των αλλαγών στη λογιστική πολιτική που απαιτούνται
από τα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 στ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 ζ

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDepartu
reFromRequirementOfI
FRSMember

member

Αύξηση (μείωση) λόγω παρέκ
κλισης από απαίτηση ΔΠΧΑ
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό αποτέ
λεσμα λόγω παρέκκλισης από απαίτηση σε ΔΠΧΑ. [Παραπομ
πή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 20 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolunta
ryChangesInAccountingPolicy
Member

member

Αύξηση (μείωση) λόγω εκού
σιων αλλαγών στη λογιστική
πολιτική [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό αποτέ
λεσμα εκούσιων αλλαγών στη λογιστική πολιτική.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29 γ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccountingE
stimate

X duration

Αύξηση (μείωση) σε λογιστική
εκτίμηση

Η αύξηση (μείωση) σε λογιστική εκτίμηση που έχει επίπτωση
στην τρέχουσα περίοδο ή που αναμένεται να έχει επίπτωση σε
μελλοντικές περιόδους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 39

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccumulated
DeferredTaxRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeDueToCh
angeInTaxRate

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε συσσωρευ
μένο αναβαλλόμενο φόρο που
έχει αναγνωρισθεί στα λοιπά
συνολικά έσοδα λόγω μεταβολής
σε φορολογικό συντελεστή

Η αύξηση (μείωση) σε συσσωρευμένο αναβαλλόμενο φόρο
που έχει αναγνωρισθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα λόγω μετα
βολής στον φορολογικό συντελεστή. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregateDif X duration
ferenceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTechni
queYetToBeRecognised

Αύξηση (μείωση) στη συνολική
διαφορά μεταξύ της εύλογης
αξίας κατά την αρχική αναγνώ
ριση και της τιμής συναλλαγής
που δεν έχει ακόμη αναγνωρι
σθεί στα αποτελέσματα

Η αύξηση (μείωση) στη συνολική διαφορά μεταξύ της εύλογης
αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής
χρηματοοικονομικών μέσων που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί
στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Αθροιστική διαφορά μεταξύ
της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής
συναλλαγής που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτελέ
σματα]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 28 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInAllowanceAc X duration,
countForCreditLossesOfFinan
credit
cialAssets

Αύξηση (μείωση) σε λογαριασμό
πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) στο λογαριασμό πρόβλεψης για πιστωτικές
ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Λογαρια
σμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοπιστωτικών
περιουσιακών στοιχείων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 16 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCa
shEquivalents

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) ταμειακών
διαθεσίμων και ταμειακών ισο
δυνάμων

Η αύξηση (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισο
δυνάμων. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισο
δύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCa
shEquivalentsBeforeEffectOfEx
changeRateChanges

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) ταμειακών
διαθεσίμων και ταμειακών ισο
δυνάμων πριν από την επίπτωση
των μεταβολών στις συναλλαγ
ματικές ισοτιμίες

Η αύξηση (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισο
δυνάμων πριν από την επίπτωση των μεταβολών στις συναλ
λαγματικές ισοτιμίες επί των διακρατούμενων ταμειακών δια
θεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων σε ξένα νομίσματα. [Πα
ραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα· Απο
τέλεσμα των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών όσον
αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCa
shEquivalentsDiscontinuedOpe
rations

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) ταμειακών
διαθεσίμων και ταμειακών ισο
δυνάμων, διακοπείσες δραστη
ριότητες

Η αύξηση (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισο
δυνάμων από διακοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα· Διακοπείσες
δραστηριότητες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
ConsiderationAssetLiability

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε ενδεχόμενο
αντάλλαγμα περιουσιακού στοι
χείου (υποχρέωση)

Η αύξηση (μείωση) σε ενδεχόμενο αντάλλαγμα περιουσιακού
στοιχείου (υποχρέωση) σε σχέση με συνένωση επιχειρήσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 β i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInContingent
LiabilitiesRecognisedInBusines
sCombination

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε ενδεχόμε
νες υποχρεώσεις που αναγνωρί
ζονται σε μια συνένωση επιχει
ρήσεων

Η αύξηση (μείωση) σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνω
ρίζονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων [Παραπομπή: Ενδεχό
μενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχει
ρήσεων· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Ενδεχόμενες
υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeriva
tiveFairValue

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε πιστωτικό
παράγωγο, εύλογη αξία

Η αύξηση (μείωση) στην εύλογη αξία πιστωτικού παραγώγου.
[Παραπομπή: Πιστωτικό παράγωγο, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Ζ α

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeriva
tiveNominalAmount

X duration

Αύξηση (μείωση) σε πιστωτικό
παράγωγο, ονομαστικό ποσό

Η αύξηση (μείωση) στο ονομαστικό ποσό πιστωτικού παρα
γώγου. [Παραπομπή: Πιστωτικό παράγωγο, ονομαστικό ποσό]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Ζ α

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrentTa
xExpenseIncomeDueToRateRe
gulation

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε τρέχον
φορολογικό έξοδο (έσοδο) λόγω
τιμολογιακής ρύθμισης

Η αύξηση (μείωση) σε τρέχον φορολογικό έξοδο (έσοδο) λόγω
τιμολογιακής ρύθμισης. Η τιμολογιακή ρύθμιση είναι ένα
πλαίσιο για τον καθορισμό των τιμών που χρεώνονται σε
πελάτες για αγαθά ή υπηρεσίες και το εν λόγω πλαίσιο υπό
κειται σε εποπτεία ή/και έγκριση από ρυθμιστική αρχή τιμών.
[Παραπομπή: Τρέχοντα φορολογικά έξοδα (έσοδα)

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 34

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredAc
quisitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε αναβαλλό
μενο κόστος κτήσης που προκύ
πτει από ασφαλιστήρια συμβό
λαια

Η αύξηση (μείωση) σε αναβαλλόμενο κόστος κτήσης που
προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Ανα
βαλλόμενο κόστος κτήσης που προκύπτει από ασφαλιστήρια
συμβόλαια]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG39 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTa
xExpenseIncomeDueToRateRe
gulation

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε αναβαλλό
μενο φορολογικό έξοδο (έσοδο)
λόγω τιμολογιακής ρύθμισης

Η αύξηση (μείωση) σε αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο (έσο
δο) λόγω τιμολογιακής ρύθμισης. Η τιμολογιακή ρύθμιση είναι
ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των τιμών που χρεώνονται σε
πελάτες για αγαθά ή υπηρεσίες και το εν λόγω πλαίσιο υπό
κειται σε εποπτεία ή/και έγκριση από ρυθμιστική αρχή τιμών.
[Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 34
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε αναβαλλό
μενη φορολογική υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο)

Η αύξηση (μείωση) σε αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο). [Παραπομπή: Αναβαλλόμενη φορολο
γική υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBene
fitObligationDueToReasonably
PossibleDecreaseInActuarialAs
sumption

X instant,
credit

Αύξηση (μείωση) σε δέσμευση
καθορισμένων παροχών λόγω
εύλογης πιθανής μείωσης σε
αναλογιστική παραδοχή

Η αύξηση (μείωση) σε δέσμευση καθορισμένων παροχών που
θα είχε προκληθεί από μείωση σε σημαντική αναλογιστική
παραδοχή η οποία ήταν ευλόγως πιθανή στο τέλος της περιό
δου αναφοράς. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBene
fitObligationDueToReasonably
PossibleIncreaseInActuarialAs
sumption

X instant,
credit

Αύξηση (μείωση) σε δέσμευση
καθορισμένων παροχών λόγω
εύλογης πιθανής αύξησης σε
αναλογιστική παραδοχή

Η αύξηση (μείωση) σε δέσμευση καθορισμένων παροχών που
θα είχε προκληθεί από αύξηση σε σημαντική αναλογιστική
παραδοχή η οποία ήταν ευλόγως πιθανή στο τέλος της περιό
δου αναφοράς. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDividend
sPayableThroughChangeInFair
ValueOfNoncashAssetsHeldFor
DistributionToOwners

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε πληρωτέα
μερίσματα μέσω μεταβολής στην
εύλογη αξία μη ταμειακών περι
ουσιακών στοιχείων που δια
κρατούνται προς διανομή σε
ιδιοκτήτες

Η αύξηση (μείωση) σε πληρωτέα μερίσματα μέσω μεταβολής
στην εύλογη αξία μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων που
διακρατούνται προς διανομή σε ιδιοκτήτες.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 17 16 β

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleDecreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Αύξηση (μείωση) ιδίων κεφα
λαίων λόγω ευλόγως πιθανής
μείωσης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17

Η αύξηση (μείωση) ιδίων κεφαλαίων που θα είχε προκληθεί
από ευλόγως πιθανή μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο που
απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α ii Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleDecreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsu
ranceContractsHeld

X instant,
credit

Αύξηση (μείωση) ιδίων κεφα
λαίων λόγω ευλόγως πιθανής
μείωσης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17, ασφαλι
στήρια συμβόλαια που έχουν
εκδοθεί πριν από τον μετριασμό
από διακρατούμενα αντασφαλι
στήρια συμβόλαια

Η αύξηση (μείωση) ιδίων κεφαλαίων, πριν από τον μετριασμό γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α i
από διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια, η οποία θα - Έναρξη ισχύος 1-1-2021
είχε προκληθεί από ευλόγως πιθανή μείωση της έκθεσης σε
κίνδυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleIncreaseInRi
skExposureThatArisesFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Αύξηση (μείωση) ιδίων κεφα
λαίων λόγω ευλόγως πιθανής
αύξησης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17

Η αύξηση (μείωση) ιδίων κεφαλαίων που θα είχε προκληθεί
από ευλόγως πιθανή αύξηση της έκθεσης σε κίνδυνο που
απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleIncreaseInRi
skExposureThatArisesFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS17In
suranceContractsIssuedBefore
MitigationByReinsuranceCo
ntractsHeld

X instant,
credit

Αύξηση (μείωση) ιδίων κεφα
λαίων λόγω ευλόγως πιθανής
αύξησης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17, ασφαλι
στήρια συμβόλαια που έχουν
εκδοθεί πριν από τον μετριασμό
από διακρατούμενα αντασφαλι
στήρια συμβόλαια

Η αύξηση (μείωση) ιδίων κεφαλαίων, πριν από τον μετριασμό γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α i
από διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια, που θα είχε - Έναρξη ισχύος 1-1-2021
προκληθεί από ευλόγως πιθανή αύξηση της έκθεσης σε κίν
δυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLiabi
litiesContingentLiabilitiesReco
gnisedInBusinessCombination

X duration,
credit

Αύξηση σε υφιστάμενες υπο
χρεώσεις, ενδεχόμενες υποχρεώ
σεις που αναγνωρίζονται σε μια
συνένωση επιχειρήσεων

Η αύξηση σε υφιστάμενες ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ανα
γνωρίζονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε συνένωση
επιχειρήσεων· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α ii Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingProvi X duration,
sionsOtherProvisions
credit

Αύξηση σε υφιστάμενες προ
βλέψεις, λοιπές προβλέψεις

Η αύξηση σε υφιστάμενες λοιπές προβλέψεις. [Παραπομπή:
Άλλες προβλέψεις]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommitmen
tsAndFinancialGuaranteeCo
ntracts

Αύξηση (μείωση) έκθεσης σε
πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανει
ακών δεσμεύσεων και συμβο
λαίων χρηματοοικονομικής
εγγύησης

Η αύξηση (μείωση) της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I
εγγύησης. [Παραπομπή: Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής
εγγύησης]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommitmen
tsAndFinancialGuaranteeCo
ntractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στην εύλογη
αξία, περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής,
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων λόγω ευλόγως πιθανής μεί
ωσης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη παρατηρήσιμης
εισροής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

X duration,
credit

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84 β

Αύξηση (μείωση) έκθεσης σε
πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανει
ακών δεσμεύσεων και συμβο
λαίων χρηματοοικονομικής
εγγύησης [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής,
υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxAssets

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα, μετά από φόρους,
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, λόγω ευλόγως πιθα
νής μείωσης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα, μετά από φόρους,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη παρατηρήσι
μης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxLiabili
ties

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα, μετά από φόρους,
υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα μετά από φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης
μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxAssets

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα προ φόρων, περιου
σιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα προ φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής μεί
ωσης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα
(έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα προ φόρων, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα προ
φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη παρατηρήσι
μης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxLiabili
ties

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα προ φόρων, υποχρε
ώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα προ φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossA
fterTaxAssets

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, μετά από φόρους, περιου
σιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα μετά από φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής μεί
ωσης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα
(έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossA
fterTaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, μετά από φόρους, ίδιοι συμ
μετοχικοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μετά από
φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη παρατηρήσι
μης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossA
fterTaxLiabilities

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα μετά από φόρους, υπο
χρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα μετά από φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης
μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossBe
foreTaxAssets

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, προ φόρων, περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα προ φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης
μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossBe
foreTaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, προ φόρων, ίδιοι συμμετοχι
κοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα προ φόρων, λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής.
[Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossBe
foreTaxLiabilities

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής μείωσης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, προ φόρων, υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα προ φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη
παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής,
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων λόγω ευλόγως πιθανής
αύξησης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη παρατηρήσιμης
εισροής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής,
υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxAssets

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα μετά από φόρους,
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, λόγω ευλόγως πιθα
νής αύξησης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα μετά από φόρους,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη παρατηρήσι
μης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxLiabili
ties

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα μετά από φόρους,
υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα μετά από φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης
μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxAssets

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα, προ φόρων, περιου
σιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα προ φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής
αύξησης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα, προ φόρων, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα προ
φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη παρατηρήσι
μης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxLiabili
ties

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα, προ φόρων, υπο
χρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα προ φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossA
fterTaxAssets

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα μετά από φόρους, περι
ουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα μετά από φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής αύξη
σης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα
(έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossA
fterTaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα μετά από φόρους, ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι της οικονο
μικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μετά από
φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη παρατηρήσι
μης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossA
fterTaxLiabilities

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα μετά από φόρους, υπο
χρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα μετά από φόρους, λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης
μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossBe
foreTaxAssets

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, προ φόρων, περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα προ φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης
μιας μη παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossBe
foreTaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, προ φόρων, ίδιοι συμμετοχι
κοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα προ φόρων, λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη παρατηρήσιμης εισροής.
[Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLossBe
foreTaxLiabilities

X duration

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας λόγω
ευλόγως πιθανής αύξησης μιας
μη παρατηρήσιμης εισροής, που
αναγνωρίζεται στα αποτελέσμα
τα, προ φόρων, υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης (μείωσης) στην επιμέτρηση εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα προ φόρων, λόγω ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη
παρατηρήσιμης εισροής. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση εύλογης αξίας, ίδιοι συμ
μετοχικοί τίτλοι της οντότητας

Η αύξηση (μείωση) στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων συμ
μετοχικών τίτλων της οντότητας. [Παραπομπή: Στην εύλογη
αξία [member]· Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας [member]]

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementEntitysOwnEquityIn
struments

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyAssetsAbstract

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση εύλογης αξίας για αναλύ
σεις ευαισθησίας στις οποίες οι
εισροές μεταβάλλονται μεμονω
μένα, περιουσιακά στοιχεία [ab
stract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση εύλογης αξίας για αναλύ
σεις ευαισθησίας στις οποίες οι
εισροές μεταβάλλονται μεμονω
μένα, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας [ab
stract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyLiabilitiesAbstract

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση εύλογης αξίας για αναλύ
σεις ευαισθησίας στις οποίες οι
εισροές μεταβάλλονται μεμονω
μένα, υποχρεώσεις [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreCh
angedSimultaneouslyAssetsAb
stract

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση εύλογης αξίας για αναλύ
σεις ευαισθησίας στις οποίες
πολλαπλές εισροές μεταβάλλο
νται ταυτόχρονα, περιουσιακά
στοιχεία [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε
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ifrs-full

Παραπομπές

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreCh
angedSimultaneouslyEntitysOw
nEquityInstrumentsAbstract

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση εύλογης αξίας για αναλύ
σεις ευαισθησίας στις οποίες
πολλαπλές εισροές μεταβάλλο
νται ταυτόχρονα, ίδιοι συμμετο
χικοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreCh
angedSimultaneouslyLiabilitie
sAbstract

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση εύλογης αξίας για αναλύ
σεις ευαισθησίας στις οποίες
πολλαπλές εισροές μεταβάλλο
νται ταυτόχρονα, υποχρεώσεις
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMe
asurementLiabilities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στην επιμέ
τρηση εύλογης αξίας, υποχρεώ
σεις

Η αύξηση (μείωση) στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρεώ
σεων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOf
FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) της εύλογης
αξίας των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
περιγράφονται στην παράγραφο
39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στην παρά
γραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39E α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOf
FinancialAssetsOtherThanThose
SpecifiedInParagraph39EaO
fIFRS4

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) της εύλογης
αξίας χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων εκτός από
εκείνα που ορίζονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39E β περιουσιακών στοιχείων εκτός από εκείνα που περιγράφονται Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται
στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Αύξηση (μείωση) σε χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
sets

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsArisingFromChangeInMeasu
rementAttributeFirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
debit

Αύξηση (μείωση) σε χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
που προκύπτει από μεταβολή σε
χαρακτηριστικό επιμέτρησης,
αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που προκύπτει από μεταβολή σε χαρακτηριστικό επιμέ
τρησης κατά τη μετάβαση της οντότητας στο ΔΠΧΑ 9. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42L β

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsOnBasisOfMeasurementCate
goryFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Αύξηση (μείωση) σε χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στη βάση κατηγορίας επιμέτρη
σης, αρχική εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία με βάση τις κατηγορίες επιμέτρησής τους σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39 (ήτοι δεν απορρέουν από μεταβολή στο χαρακτηρι
στικό επιμέτρησης κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9). [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΒ α

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia
bilitiesArisingFromChangeInMe
asurementAttributeFirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
credit

Αύξηση (μείωση) σε χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις που
προκύπτει από μεταβολή σε
χαρακτηριστικό επιμέτρησης,
αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που
προκύπτει από μεταβολή στο χαρακτηριστικό επιμέτρησης
κατά τη μετάβαση της οντότητας στο ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42L β

Αύξηση (μείωση) σε χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
[abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInFinancialLia
bilitiesOnBasisOfMeasurement
CategoryFirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
credit

Αύξηση (μείωση) σε χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις σε βάση
κατηγορίας επιμέτρησης, αρχική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις με
βάση τις κατηγορίες επιμέτρησής τους σύμφωνα με το ΔΛΠ
39 (ήτοι δεν απορρέουν από μεταβολή στο χαρακτηριστικό
επιμέτρησης κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9). [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΒ α

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuranceCo
ntractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περι
ουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 17 99 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuranceLia
bilitiesNetOfReinsurance

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε ασφαλιστι
κές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων
των αντασφαλίσεων

Η αύξηση (μείωση) σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αφαιρουμέ
νων των αντασφαλίσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε άυλα περι
ουσιακά στοιχεία και υπεραξία

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπερα
ξία. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε υποχρεώ
σεις που απορρέουν από χρημα
τοδοτικές δραστηριότητες

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις που απορρέουν από χρη
ματοδοτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις που
απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 44Β

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε υποχρεώ
σεις δυνάμει εκδοθέντων ασφα
λιστηρίων και αντασφαλιστη
ρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις δυνάμει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παρα
πομπή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και
αντασφαλιστηρίων συμβολαίων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInNetAssetsA
vailableForBenefits

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) καθαρών
περιουσιακών στοιχείων διαθέ
σιμων για παροχές

Η αύξηση (μείωση) καθαρών περιουσιακών στοιχείων διαθέ γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β
σιμων για παροχές. Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
για παροχές είναι περιουσιακά στοιχεία ενός προγράμματος
παροχών αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία, μείον τις
υποχρεώσεις, εκτός από την αναλογιστική παρούσα αξία των
υπεσχημένων παροχών αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) καθαρής υπο
χρέωσης (περιουσιακού στοιχεί
ου) καθορισμένων παροχών

Η αύξηση (μείωση) καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοι
χείου) καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvestme
ntInFinanceLease

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) καθαρής
επένδυσης σε χρηματοδοτική
μίσθωση

Η αύξηση (μείωση) της καθαρής επένδυσης σε χρηματοδοτική
μίσθωση. [Παραπομπή: Καθαρή επένδυση σε χρηματοδοτική
μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 93

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfOr
dinarySharesIssued

shares

Αύξηση (μείωση) στον αριθμό
κοινών μετοχών που εκδόθηκαν

Η αύξηση (μείωση) στον αριθμό κοινών μετοχών που εκδόθη
καν. [Παραπομπή: Κοινές μετοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfSh
aresOutstanding

shares

Αύξηση (μείωση) στον αριθμό
των μετοχών που βρίσκονται σε
κυκλοφορία

Η αύξηση (μείωση) στον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται
σε κυκλοφορία. [Παραπομπή: Αριθμός μετοχών σε κυκλοφο
ρία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α iv

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleDecre
aseInRiskExposureThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) κέρδους (ζη
μίας) λόγω ευλόγως πιθανής
μείωσης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17

Η αύξηση (μείωση) του κέρδους (της ζημίας) που θα είχε
προκληθεί από ευλόγως πιθανή μείωση της έκθεσης σε κίν
δυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α ii Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleDecre
aseInRiskExposureThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsu
ranceContractsHeld

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) κέρδους (ζη
μίας) λόγω ευλόγως πιθανής
μείωσης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17, ασφαλι
στήρια συμβόλαια που έχουν
εκδοθεί πριν από τον μετριασμό
από διακρατούμενα αντασφαλι
στήρια συμβόλαια

Η αύξηση (μείωση) του κέρδους (της ζημίας), πριν από τον
μετριασμό από διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια,
που θα είχε προκληθεί από ευλόγως πιθανή μείωση της έκθε
σης σε κίνδυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleIncrea
seInRiskExposureThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) κέρδους (ζη
μίας) λόγω ευλόγως πιθανής
αύξησης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17

Η αύξηση (μείωση) του κέρδους (της ζημίας) που θα είχε
προκληθεί από ευλόγως πιθανή αύξηση της έκθεσης σε κίν
δυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α ii Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleIncrea
seInRiskExposureThatArise
sFromContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsu
ranceContractsHeld

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) κέρδους (ζη
μίας) λόγω ευλόγως πιθανής
αύξησης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17, ασφαλι
στήρια συμβόλαια που έχουν
εκδοθεί πριν από τον μετριασμό
από διακρατούμενα αντασφαλι
στήρια συμβόλαια

Η αύξηση (μείωση) του κέρδους (της ζημίας), πριν από τον
μετριασμό από διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια,
που θα είχε προκληθεί από ευλόγως πιθανή αύξηση της έκθε
σης σε κίνδυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvisionFo
rUnearnedPremium

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε προβλέψεις
για μη δεδουλευμένα ασφάλι
στρα

Η αύξηση (μείωση) στις προβλέψεις για μη δεδουλευμένα
ασφάλιστρα. [Παραπομπή: Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseInRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε πιστωτικά
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων

Η αύξηση (μείωση) σε πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Πιστω
τικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 α

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
credit

Αύξηση(μείωση) σε χρεωστικά
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων

Η αύξηση (μείωση) σε χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή:
Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 α

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReinsurance
Assets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) σε αντασφα
λιστικά περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία.
[Παραπομπή: Αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReserveOf
GainsAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueThrou
ghOtherComprehensiveIncome
RelatedToInsuranceContractsTo
WhichParagra
phsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) στο αποθεμα
τικό από κέρδη και ζημίες σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων και σχετίζο
νται με ασφαλιστήρια συμβόλαια
στα οποία έχουν εφαρμοστεί οι
παράγραφοι Γ18 στοιχείο β),
Γ19 στοιχείο β), Γ24 στοιχείο β)
και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ
17

Η αύξηση (μείωση) στο αποθεματικό από κέρδη και ζημίες σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων και
σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία έχουν
εφαρμοστεί οι παράγραφοι Γ18 στοιχείο β), Γ19 στοιχείο β),
Γ24 στοιχείο β) και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ 17. [Παρα
πομπή: Αποθεματικό από κέρδη και ζημίες σε χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων και σχετίζονται με
ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία έχουν εφαρμοστεί οι
παράγραφοι Γ18 στοιχείο β), Γ19 στοιχείο β), Γ24 στοιχείο
β) και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ 17]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 17 116 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorkingCapi
tal

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
κίνησης

Η αύξηση (μείωση) κεφαλαίου κίνησης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughAcqui
sitionOfSubsidiary

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω απόκτη
σης θυγατρικής, ίδια κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια λόγω απόκτησης θυγα
τρικών. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAddi
tionalItemsNecessaryToUnder
standChangeInsuranceContrac
tsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω πρόσθε
των στοιχείων που είναι απα
ραίτητα για την κατανόηση της
μεταβολής, υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από πρόσθετα
στοιχεία που μπορεί να είναι απαραίτητα για την κατανόηση
της μεταβολής στην καθαρή λογιστική αξία των ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 δ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdju
stmentsArisingFromPassageO
fTimeAllowanceAccountForCre
ditLossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών που απορρέουν από την
πάροδο του χρόνου, λογαριασμό
πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) στον λογαριασμό προβλέψεων για πιστω
τικές ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
απορρέει από προσαρμογές λόγω χρονικής παρέλευσης. [Πα
ραπομπή: Λογαριασμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 16 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdju
stmentsArisingFromPassageO
fTimeLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCo
ntractsIssued

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών που απορρέουν από την
πάροδο του χρόνου, υποχρεώ
σεις δυνάμει εκδοθέντων ασφα
λιστηρίων και αντασφαλιστη
ρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις δυνάμει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων από προ
σαρμογές λόγω χρονικής παρέλευσης. [Παραπομπή: Υποχρε
ώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστη
ρίων συμβολαίων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdju
stmentsArisingFromPassageO
fTimeReinsuranceAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών που απορρέουν από την
πάροδο του χρόνου, αντασφαλι
στικά περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία
από προσαρμογές λόγω χρονικής παρέλευσης. [Παραπομπή:
Αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughAmor
tisationOfInsuranceAcquisition
CashFlowsInsuranceContrac
tsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω απόσβε
σης των ταμειακών ροών κτήσης
ασφάλισης, υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από απόσβεση
των ταμειακών ροών κτήσης ασφάλισης. [Παραπομπή: Υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων·
Αύξηση (μείωση) μέσω των ταμειακών ροών κτήσης ασφάλι
σης, υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμ
βολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 103 β ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAmo
untsRecognisedInProfitOrLos
sAggregateDifferenceBetween
FairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetToBeRe
cognised

X duration

Αύξηση (μείωση) μέσω ποσών
που έχουν αναγνωρισθεί στα
αποτελέσματα, συνολική δια
φορά μεταξύ της εύλογης αξίας
κατά την αρχική αναγνώριση και
της τιμής συναλλαγής που δεν
έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα
αποτελέσματα

Η αύξηση (μείωση) στη συνολική διαφορά μεταξύ της εύλογης
αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής
χρηματοοικονομικών μέσων που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί
στα αποτελέσματα που προκύπτει από ποσά που έχουν ανα
γνωρισθεί στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Αθροιστική δια
φορά μεταξύ της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση
και της τιμής συναλλαγής που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί
στα αποτελέσματα· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG14,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 28 β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAppro
priationOfRetainedEarnings

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω παρα
κράτησης κερδών εις νέον, ίδια
κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια μέσω παρακράτησης
κερδών εις νέον. [Παραπομπή: Κέρδη εις νέον]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBalan
cesRecognisedInCurrentPeriodIn
StatementOfFinancialPositionRe
gulatoryDeferralAccountCredit
Balances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω υπολοί
πων που αναγνωρίσθηκαν κατά
την τρέχουσα περίοδο στην
κατάσταση οικονομικής θέσης,
πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που προέρχονται από
υπόλοιπα που αναγνωρίσθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο
στην κατάσταση οικονομικής θέσης. [Παραπομπή: Πιστωτικά
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughBalan
cesRecognisedInCurrentPeriodIn
StatementOfFinancialPositionRe
gulatoryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω υπολοί
πων που αναγνωρίσθηκαν κατά
την τρέχουσα περίοδο στην
κατάσταση οικονομικής θέσης,
χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που προέρχονται
από υπόλοιπα που αναγνωρίσθηκαν κατά την τρέχουσα
περίοδο στην κατάσταση οικονομικής θέσης. [Παραπομπή:
Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α i

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDisposals
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων και διαθέσε
ων, καθαρή υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών

Η αύξηση (μείωση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών, που προέρχεται από συνε
νώσεις επιχειρήσεων και διαθέσεις. [Παραπομπή: Συνενώσεις
επιχειρήσεων [member]· Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 η

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDisposals
ReimbursementRights

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων και διαθέσε
ων, δικαιώματα επιστροφής

Η αύξηση (μείωση) δικαιωμάτων επιστροφής που απορρέουν
από τα αποτελέσματα συνενώσεων επιχειρήσεων και διαθέσε
ων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Δικαιώ
ματα επιστροφής, στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 η

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω συνενώ
σεων επιχειρήσεων, αναβαλλό
μενη φορολογική υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο)

Η αύξηση (μείωση) αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης
(περιουσιακού στοιχείου) που απορρέει από συνενώσεις επιχει
ρήσεων και διαθέσεις. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενη φορολο
γική υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω των
ταμειακών ροών, υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από τις ταμειακές
ροές. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφα
λιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabili
tyAssetAbstract

Αύξηση (μείωση) μέσω των
ταμειακών ροών, υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInDiscountRateContingentLia
bilitiesRecognisedInBusines
sCombination

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λής στο προεξοφλητικό επιτόκιο,
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
αναγνωρίζονται σε συνένωση
επιχειρήσεων

Η αύξηση (μείωση) σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνω
ρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων λόγω μεταβολών στο προ
εξοφλητικό επιτόκιο [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων· Συνενώσεις
επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInDiscountRateOtherProvi
sions

X duration,
credit

Αύξηση(μείωση) μέσω μεταβο
λής στο προεξοφλητικό επιτόκιο,
λοιπές προβλέψεις

Η αύξηση (μείωση) στις λοιπές προβλέψεις λόγω μεταβολής
στο προεξοφλητικό επιτόκιο. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInEquityOfSubsidiaries

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λής στα ίδια κεφάλαια θυγατρι
κών, ίδια κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια οντότητας συνεπεία
μεταβολής στα ίδια κεφάλαια θυγατρικών θυγατρικών. [Παρα
πομπή: Θυγατρικές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInRiskAdjustmentForNonfi
nancialRiskThatDoesNotRelate
ToFutureOrPastServiceInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λής στην προσαρμογή κινδύνου
για μη χρηματοοικονομικό κίν
δυνο που δεν σχετίζεται με μελ
λοντική ή παρελθούσα υπηρεσία,
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από μεταβολή
στην προσαρμογή κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό κίν
δυνο που δεν σχετίζεται με μελλοντική ή παρελθούσα υπηρε
σία. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων· Προσαρμογή κινδύνου για μη χρηματο
οικονομικό κίνδυνο [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 β ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInDiscountRatesRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε προεξοφλητικά επιτόκια,
πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων συνεπεία μεταβολών
σε προεξοφλητικά επιτόκια. [Παραπομπή: Πιστωτικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInDiscountRatesRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε προεξοφλητικά επιτόκια,
χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων συνεπεία μεταβο
λών σε προεξοφλητικά επιτόκια. [Παραπομπή: Χρεωστικά
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
X duration,
gesInEstimatesThatAdjustCo
credit
ntractualServiceMarginInsurance
ContractsLiabilityAsset

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε εκτιμήσεις που προσαρ
μόζουν το συμβατικό περιθώριο
υπηρεσίας, υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από μεταβολές
σε εκτιμήσεις που προσαρμόζουν το συμβατικό περιθώριο
υπηρεσίας. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInEstimatesThatDoNotAdju
stContractualServiceMarginInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε εκτιμήσεις που δεν προ
σαρμόζουν το συμβατικό περι
θώριο υπηρεσίας, υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από μεταβολές
σε εκτιμήσεις που δεν προσαρμόζουν το συμβατικό περιθώριο
υπηρεσίας. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 α ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInFairValuesLiabilitiesAri
singFromFinancingActivities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε εύλογες αξίες, σε υπο
χρεώσεις που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις που απορρέουν από χρη
ματοδοτικές δραστηριότητες συνεπεία μεταβολών σε εύλογες
αξίες. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις που απορρέουν από χρημα
τοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 44Β δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε συναλλαγματικές ισοτι
μίες, καθαρή υποχρέωση (περι
ουσιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών

Η αύξηση (μείωση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών, λόγω μεταβολών σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRe
gulatoryDeferralAccountCredit
Balances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε συναλλαγματικές ισοτι
μίες, πιστωτικά υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζό
μενων δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων συνεπεία μεταβολών
σε συναλλαγματικές ισοτιμίες. [Παραπομπή: Πιστωτικά υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτή
των]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRe
gulatoryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε συναλλαγματικές ισοτι
μίες, χρεωστικά υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζό
μενων δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων συνεπεία μεταβο
λών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες. [Παραπομπή: Χρεωστικά
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInModelsOrRiskParameter
sExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε μοντέλα ή παραμέτρους
κινδύνου, έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο έναντι δανειακών
δεσμεύσεων και συμβολαίων
χρηματοοικονομικής εγγύησης

Η αύξηση (μείωση) της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H
εγγύησης που προκύπτει από μεταβολές σε μοντέλα ή παρα
μέτρους κινδύνου. [Παραπομπή: Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
έναντι δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικο
νομικής εγγύησης]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInModelsOrRiskParameter
sFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε μοντέλα ή παραμέτρους
κινδύνου, χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία συνεπεία μεταβολών σε μοντέλα ή παραμέτρους κινδύ
νου. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInOwnershipInterestsInSubsi
diariesThatDoNotResultInLossO
fControl

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε δικαιώματα ιδιοκτησίας
σε μια θυγατρική που δεν έχουν
ως αποτέλεσμα την απώλεια του
ελέγχου, ίδια κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) σε ίδια κεφάλαια μέσω μεταβολών σε
δικαιώματα ιδιοκτησίας σε θυγατρικές που δεν έχουν ως απο
τέλεσμα την απώλεια του ελέγχου. [Παραπομπή: Θυγατρικές
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInOwnershipInterestsInSubsi
diariesThatDoNotResultInLossO
fControlEquityAttributableTo
OwnersOfParent

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών σε δικαιώματα ιδιοκτησίας
σε θυγατρικές που δεν έχουν ως
αποτέλεσμα την απώλεια του
ελέγχου, ίδια κεφάλαια που
αποδίδονται στους ιδιοκτήτες
της μητρικής

Η αύξηση (μείωση) σε ίδια κεφάλαια που αποδίδονται στους
ιδιοκτήτες της μητρικής μέσω μεταβολών σε δικαιώματα ιδιο
κτησίας σε θυγατρικές που δεν έχουν ως αποτέλεσμα την
απώλεια του ελέγχου. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]·
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες μητρικής]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 18

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToCurrentServi
ceInsuranceContractsLiabilityAs
set

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών που σχετίζονται με τρέ
χουσα υπηρεσία, υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από μεταβολές
που σχετίζονται με τρέχουσα υπηρεσία. [Παραπομπή: Υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToCurrentServi
ceInsuranceContractsLiabilityAs
setAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToFutureServiceIn
suranceContractsLiabilityAsset

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από μεταβολές
που σχετίζονται με μελλοντική υπηρεσία. [Παραπομπή: Υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 103 β
iv - Έναρξη ισχύος 1-1-2021,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 α
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών που σχετίζονται με τρέ
χουσα υπηρεσία, υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων [abstract]

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών που σχετίζονται με μελλο
ντική υπηρεσία, υποχρέωση (πε
ριουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToFutureServiceIn
suranceContractsLiabilityAsse
tAbstract

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών που σχετίζονται με μελλο
ντική υπηρεσία, υποχρέωση (πε
ριουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToPastServiceInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβο
λών που σχετίζονται με παρελ
θούσα υπηρεσία, υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από μεταβολές
που σχετίζονται με παρελθούσα υπηρεσία, ήτοι μεταβολές
στις τελικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με επελθούσες
αξιώσεις. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 103 β
iii - Έναρξη ισχύος 1-1-2021,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 γ
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCon
versionOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μετα
τροπής μετατρέψιμων τίτλων,
ίδια κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια συνεπεία μετατροπής
μετατρέψιμων τίτλων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromChangeInEsti
mateOfTransactionPriceContrac
tAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης
σε έσοδα λόγω μεταβολής σε
εκτίμηση τιμής συναλλαγής,
συμβατικά περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε συμβατικά περιουσιακά στοιχεία λόγω
προσαρμογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα συνεπεία
μεταβολής σε εκτίμηση της τιμής συναλλαγής. Η τιμή συναλ
λαγής ισούται με το ποσό του ανταλλάγματος που μια οικο
νομική οντότητα εκτιμά ότι δικαιούται έναντι της μεταβίβασης
των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτη, εξαιρου
μένων των ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων
μερών (για παράδειγμα, ορισμένοι φόροι επί των πωλήσεων).
[Παραπομπή: Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρμογών σωρευτι
κής αναπλήρωσης σε έσοδα, συμβατικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromChangeInEsti
mateOfTransactionPriceContract
Liabilities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης
σε έσοδα λόγω μεταβολής σε
εκτίμηση τιμής συναλλαγής,
συμβατικές υποχρεώσεις

Η αύξηση (μείωση) σε συμβατικές υποχρεώσεις λόγω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα συνεπεία μεταβο
λής σε εκτίμηση της τιμής συναλλαγής. Η τιμή συναλλαγής
ισούται με το ποσό του ανταλλάγματος που μια οικονομική
οντότητα εκτιμά ότι δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτη, εξαιρουμένων
των ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων μερών
(για παράδειγμα, ορισμένοι φόροι επί των πωλήσεων). [Παρα
πομπή: Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρμογών σωρευτικής
αναπλήρωσης σε έσοδα, συμβατικές υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromChangeInMea
sureOfProgressContractAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης
σε έσοδα λόγω μεταβολής στην
επιμέτρηση της προόδου, συμ
βατικά περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε συμβατικά περιουσιακά στοιχεία λόγω
προσαρμογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα συνεπεία
μεταβολής στην επιμέτρηση της προόδου. [Παραπομπή:
Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρμογών σωρευτικής αναπλήρω
σης σε έσοδα, συμβατικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromChangeInMea
sureOfProgressContractLiabili
ties

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης
σε έσοδα λόγω μεταβολής στην
επιμέτρηση της προόδου, συμ
βατικές υποχρεώσεις

Η αύξηση (μείωση) σε συμβατικές υποχρεώσεις λόγω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα συνεπεία μεταβο
λής στην επιμέτρηση της προόδου. [Παραπομπή: Αύξηση (μεί
ωση) μέσω προσαρμογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα,
συμβατικές υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromContractModi
ficationContractAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης
σε έσοδα λόγω τροποποίησης
σύμβασης, συμβατικά περιου
σιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε συμβατικά περιουσιακά στοιχεία λόγω
προσαρμογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα συνεπεία
τροποποίησης σύμβασης. Ως τροποποίηση σύμβασης ορίζεται
η μεταβολή στο πεδίο εφαρμογής ή την τιμή (ή και τα δύο)
μιας σύμβασης η οποία έχει εγκριθεί από τα μέρη της σύμβα
σης. [Παραπομπή: Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρμογών
σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα, συμβατικά περιουσιακά
στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromContractModi
ficationContractLiabilities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης
σε έσοδα λόγω τροποποίησης
σύμβασης, συμβατικές υποχρεώ
σεις

Η αύξηση (μείωση) σε συμβατικές υποχρεώσεις λόγω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα συνεπεία τροποποί
ησης σύμβασης. Ως τροποποίηση σύμβασης ορίζεται η μετα
βολή στο πεδίο εφαρμογής ή την τιμή (ή και τα δύο) μιας
σύμβασης η οποία έχει εγκριθεί από τα μέρη της σύμβασης.
[Παραπομπή: Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρμογών σωρευτι
κής αναπλήρωσης σε έσοδα, συμβατικές υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueContractAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης
σε έσοδα, συμβατικά περιου
σιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε συμβατικά περιουσιακά στοιχεία λόγω
προσαρμογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα. [Παραπομ
πή: Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία· Έσοδα από συμβάσεις
με πελάτες]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueContractLiabilities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης
σε έσοδα, συμβατικές υποχρεώ
σεις

Η αύξηση (μείωση) σε συμβατικές υποχρεώσεις λόγω προσαρ
μογών σωρευτικής αναπλήρωσης σε έσοδα. [Παραπομπή: Συμ
βατικές υποχρεώσεις· Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDispo
salOfSubsidiary

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω διάθεσης
θυγατρικής, ίδια κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια λόγω διάθεσης θυγα
τρικών. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tOfChangesInForeignExchange
RatesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω της επί
πτωσης των μεταβολών σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, υπο
χρεώσεις που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις που απορρέουν από χρη
ματοδοτικές δραστηριότητες συνεπεία μεταβολών σε συναλ
λαγματικές ισοτιμίες. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις που απορρέ
ουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 44Β γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughEffec
tOfChangesInRiskOfNonperfor
manceByIssuerOfReinsurance
ContractsHeldInsuranceContrac
tsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω της επί
πτωσης των μεταβολών στον
κίνδυνο μη εκτέλεσης από τον
εκδότη των διακρατούμενων
αντασφαλιστηρίων συμβολαίων,
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από την επίπτωση
των μεταβολών στον κίνδυνο μη εκτέλεσης από τον εκδότη
των διακρατούμενων αντασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παρα
πομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tsOfContractsAcquiredInPerio
dInsuranceContractsLiabilityAs
set

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω των
επιπτώσεων των συμβολαίων
που αποκτήθηκαν εντός της
περιόδου, υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από τις επιπτώσεις
συμβολαίων που αποκτήθηκαν από άλλες οικονομικές οντότη
τες στο πλαίσιο μεταβιβάσεων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή
συνενώσεων επιχειρήσεων εντός της περιόδου. [Παραπομπή:
Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαί
ων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 108 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tsOfContractsInitiallyRecognise
dInPeriodInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω των
επιπτώσεων συμβολαίων που
είχαν αρχικά αναγνωριστεί κατά
την περίοδο, υποχρέωση (περι
ουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από τις επιπτώσεις
συμβολαίων που είχαν αρχικά αναγνωριστεί κατά την περίοδο.
[Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση:
iii - Έναρξη
γνωστοποίηση:
Έναρξη ισχύος

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tsOfGroupsOfOnerousContractsI
nitiallyRecognisedInPeriodInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω των
επιπτώσεων ομάδων επαχθών
συμβολαίων που είχαν αρχικά
αναγνωριστεί κατά την περίοδο,
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από τις επιπτώσεις
ομάδων επαχθών συμβολαίων που είχαν αρχικά αναγνωριστεί
κατά την περίοδο. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι επαχθές
κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης εάν οι τελικές
ταμειακές ροές που κατανέμονται στο συμβόλαιο, τυχόν προη
γουμένως αναγνωρισθείσες ταμειακές ροές κτήσης και τυχόν
ταμειακές ροές που απορρέουν από το συμβόλαιο κατά την
ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης αποτελούν στο σύνολό τους
καθαρή εκροή. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 108 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ΔΠΧΑ 17 104 α
ισχύος 1-1-2021,
ΔΠΧΑ 17 107 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughExerci
seOfOptions

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άσκησης
δικαιωμάτων προαίρεσης, ίδια
κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια λόγω άσκησης δικαιω
μάτων προαίρεσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExerci
seOfWarrantsEquity

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άσκησης
δικαιωμάτων αγοράς, ίδια κεφά
λαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια λόγω άσκησης δικαιω
μάτων αγοράς.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExpe
rienceAdjustmentsInsuranceCo
ntractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω εμπειρι
κών προσαρμογών, υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλι
στηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από εμπειρικές
προσαρμογές. Η εμπειρική προσαρμογή είναι η διαφορά μετα
ξύ: α) για τις εισπράξεις από ασφάλιστρα (και τυχόν σχετικές
ταμειακές ροές όπως οι ταμειακές ροές κτήσης ασφάλισης και
οι φόροι ασφαλίστρων) - της εκτίμησης, κατά την έναρξη της
περιόδου, των ποσών που αναμένονταν εντός της περιόδου και
των πραγματικών ταμειακών ροών εντός της περιόδου· ή β)
για τα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης (εξαιρουμένων των εξό
δων κτήσης ασφάλισης) - της εκτίμησης, κατά την έναρξη της
περιόδου, των ποσών που αναμένονταν να προκύψουν εντός
της περιόδου και των πραγματικών ποσών που προέκυψαν
εντός της περιόδου. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 β
iii - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFinan
cingCashFlowsLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω χρημα
τοδοτικών ταμειακών ροών,
υποχρεώσεις που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις που απορρέουν από χρη
ματοδοτικές δραστηριότητες συνεπεία χρηματοδοτικών ταμει
ακών ροών. [Παραπομπή: Ταμειακές ροές από (που χρησιμο
ποιούνται στη) χρηματοδότηση δραστηριοτήτων· Υποχρεώσεις
που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 44Β α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

IncreaseDecreaseThroughForei
gnExchangeAndOtherMovemen
tsExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei
gnExchangeAndOtherMovemen
tsExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei
gnExchangeAndOtherMovemen
tsFinancialAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei
gnExchangeAndOtherMovemen
tsFinancialAssetsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei
gnExchangeExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitmentsAnd
FinancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Ετικέτα

Αύξηση (μείωση) μέσω συναλ
λαγματικών και λοιπών μεταβο
λών, έκθεση σε πιστωτικό κίν
δυνο έναντι δανειακών δεσμεύ
σεων και συμβολαίων χρηματο
οικονομικής εγγύησης

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η αύξηση (μείωση) της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H
εγγύησης που προκύπτει από συναλλαγματικές και λοιπές
μεταβολές. [Παραπομπή: Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής
εγγύησης]

Αύξηση (μείωση) μέσω συναλ
λαγματικών και λοιπών μεταβο
λών, έκθεση σε πιστωτικό κίν
δυνο έναντι δανειακών δεσμεύ
σεων και συμβολαίων χρηματο
οικονομικής εγγύησης [abstract]

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω συναλ
λαγματικών και λοιπών μεταβο
λών, χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία συνεπεία συναλλαγματικών και λοιπών μεταβολών. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H

Αύξηση (μείωση) μέσω συναλ
λαγματικών και λοιπών μεταβο
λών, χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία [abstract]

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω συναλ
λαγματικών μεταβολών, έκθεση
σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι
δανειακών δεσμεύσεων και
συμβολαίων χρηματοοικονομι
κής εγγύησης

Η αύξηση (μείωση) της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H
εγγύησης που προκύπτει από συναλλαγματικές μεταβολές.
[Παραπομπή: Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανειακών
δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης]
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H

IncreaseDecreaseThroughForei
gnExchangeFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω συναλ
λαγματικών μεταβολών, χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία συνεπεία συναλλαγματικών μεταβολών. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughGains
LossesInPeriodReserveOfGain
sAndLossesOnFinancialAsse
tsMeasuredAtFairValueThrough
OtherComprehensiveIncomeRe
latedToInsuranceContractsTo
WhichParagra
phsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω κερδών
(ζημιών) κατά την περίοδο,
αποθεματικό από κέρδη και
ζημίες σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που επιμε
τρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων
και σχετίζονται με ασφαλιστήρια
συμβόλαια στα οποία έχουν
εφαρμοστεί οι παράγραφοι Γ18
στοιχείο β), Γ19 στοιχείο β), Γ24
στοιχείο β) και Γ24 στοιχείο γ)
του ΔΠΧΑ 17

Η αύξηση (μείωση) στο αποθεματικό από κέρδη και ζημίες σε παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17 116 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται Έναρξη ισχύος 1-1-2021
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων και
σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία έχουν
εφαρμοστεί οι παράγραφοι Γ18 στοιχείο β), Γ19 στοιχείο β),
Γ24 στοιχείο β) και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ 17, η οποία
προκύπτει από κέρδη (ζημίες) εντός της περιόδου. [Παραπομ
πή: Αποθεματικό από κέρδη και ζημίες σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων και σχετίζονται με ασφα
λιστήρια συμβόλαια στα οποία έχουν εφαρμοστεί οι παράγρα
φοι Γ18 στοιχείο β), Γ19 στοιχείο β), Γ24 στοιχείο β) και Γ24
στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ 17]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIncur
redClaimsAndOtherIncurredInsu
ranceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω επελ
θουσών αξιώσεων και άλλων
επελθόντων εξόδων υπηρεσιών
ασφάλισης, υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από επελθούσες
αξιώσεις και άλλα επελθόντα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης.
[Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 103 β i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughIncur
redClaimsPaidAndOtherInsuran
ceServiceExpensesPaidForInsu
ranceContractsIssuedExcludin
gInsuranceAcquisitionCashFlow
sInsuranceContractsLiabilityAs
set

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω επελ
θουσών αξιώσεων και άλλων
εξόδων υπηρεσιών ασφάλισης
που καταβλήθηκαν για εκδο
θέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια
εξαιρουμένων των ταμειακών
ροών κτήσης ασφάλισης, υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) στην υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από επελθούσες
αξιώσεις και άλλα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης που καταβλή
θηκαν για εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρουμένων
των ταμειακών ροών κτήσης ασφάλισης. [Παραπομπή: Υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων·
Αύξηση (μείωση) μέσω των ταμειακών ροών κτήσης ασφάλι
σης, υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμ
βολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 α
iii - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIncur
redClaimsRecoveredAndOtherIn
suranceServiceExpensesRecove
redUnderReinsuranceContractsH
eldInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω επελ
θουσών αξιώσεων και άλλων
εξόδων υπηρεσιών ασφάλισης
που ανακτήθηκαν στο πλαίσιο
των διακρατούμενων αντασφα
λιστηρίων συμβολαίων, υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από επελθούσες
αξιώσεις και άλλα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης που ανακτή
θηκαν στο πλαίσιο των διακρατούμενων αντασφαλιστηρίων
συμβολαίων. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 α
iii - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceAcquisitionCashFlowsInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω των
ταμειακών ροών κτήσης ασφά
λισης, υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από τις ταμειακές
ροές κτήσης ασφάλισης. Οι ταμειακές ροές κτήσης ασφάλισης
είναι ταμειακές ροές που προκύπτουν από το κόστος πώλησης,
ανάληψης του κινδύνου και έναρξης ισχύος μιας ομάδας
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που μπορούν να καταλογιστούν
άμεσα στο χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στο
οποίο ανήκει η ομάδα. Σε αυτές τις ταμειακές ροές περιλαμ
βάνονται ταμειακές ροές που δεν μπορούν να καταλογιστούν
άμεσα σε μεμονωμένα συμβόλαια ή ομάδες ασφαλιστηρίων
συμβολαίων εντός του χαρτοφυλακίου. [Παραπομπή: Υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 α ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceFinanceIncomeOrExpense
sInsuranceContractsLiabilityAs
set

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω χρημα
τοοικονομικών εσόδων ή εξόδων
ασφάλισης, υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από χρηματοοικο
νομικά έσοδα ή έξοδα ασφάλισης. [Παραπομπή: Υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Χρηματο
οικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueInsuranceContrac
tsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω εσόδων
από ασφάλιση, υποχρέωση (πε
ριουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από έσοδα από
ασφάλιση. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Έσοδα από ασφάλιση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 103 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueInsuranceContrac
tsLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueNotRelatedToCo
ntractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetro
spectiveApproachOrFairValue
ApproachHasBeenAppliedInsu
ranceContractsLiabilityAsset

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από έσοδα από
ασφάλιση που δεν σχετίζονται με συμβόλαια που υπήρχαν
κατά την ημερομηνία μετάβασης και στα οποία εφαρμόστηκε
η τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση (όπως περιγράφεται
στις παραγράφους Γ6-Γ19 του ΔΠΧΑ 17) ή η προσέγγιση της
εύλογης αξίας (όπως περιγράφεται στις παραγράφους Γ20-Γ24
του ΔΠΧΑ 17). [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Έσοδα από ασφάλιση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 114 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

Αύξηση (μείωση) μέσω εσόδων
από ασφάλιση, υποχρέωση (πε
ριουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων [abstract]

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω εσόδων
από ασφάλιση που δεν σχετίζο
νται με συμβόλαια που υπήρχαν
κατά την ημερομηνία μετάβασης
και στα οποία εφαρμόστηκε η
τροποποιημένη αναδρομική προ
σέγγιση ή η προσέγγιση της
εύλογης αξίας, υποχρέωση (πε
ριουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueRelatedToContrac
tsThatExistedAtTransitionDate
ToWhichFairValueApproachHa
sBeenAppliedInsuranceContrac
tsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω εσόδων
από ασφάλιση που σχετίζονται
με συμβόλαια που υπήρχαν κατά
την ημερομηνία μετάβασης, στα
οποία εφαρμόστηκε η προσέγ
γιση της εύλογης αξίας, υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από έσοδα από
ασφάλιση που σχετίζονται με συμβόλαια που υπήρχαν κατά
την ημερομηνία μετάβασης και στα οποία εφαρμόστηκε η
προσέγγιση της εύλογης αξίας (όπως περιγράφεται στις παρα
γράφους Γ20-Γ24 του ΔΠΧΑ 17). [Παραπομπή: Υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Έσοδα
από ασφάλιση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 114 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueRelatedToContrac
tsThatExistedAtTransitionDate
ToWhichModifiedRetrospective
ApproachHasBeenAppliedInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω εσόδων
από ασφάλιση που σχετίζονται
με συμβόλαια που υπήρχαν κατά
την ημερομηνία μετάβασης, στα
οποία εφαρμόστηκε η τροποποι
ημένη αναδρομική προσέγγιση,
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από έσοδα από
ασφάλιση που σχετίζονται με συμβόλαια που υπήρχαν κατά
την ημερομηνία μετάβασης και στα οποία εφαρμόστηκε η
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση (όπως περιγράφεται
στις παραγράφους Γ6-Γ19 του ΔΠΧΑ 17). [Παραπομπή: Υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων·
Έσοδα από ασφάλιση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 114 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω εξόδων
υπηρεσιών ασφάλισης, υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από έξοδα υπηρε
σιών ασφάλισης. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 103 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

Αύξηση (μείωση) μέσω εξόδων
υπηρεσιών ασφάλισης, υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων [ab
stract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconci
liationByComponentsInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

Αύξηση (μείωση) μέσω του
αποτελέσματος υπηρεσιών
ασφάλισης για τη συμφωνία
κατά στοιχεία, υποχρέωση (πε
ριουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconci
liationByRemainingCoverageAn
dIncurredClaimsInsuranceCo
ntractsLiabilityAssetAbstract

Αύξηση (μείωση) μέσω του
αποτελέσματος υπηρεσιών
ασφάλισης για τη συμφωνία
κατά υπολειπόμενη κάλυψη και
επελθούσες αξιώσεις, υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων [ab
stract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultInsuranceCo
ntractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω του
αποτελέσματος υπηρεσιών
ασφάλισης, υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από το αποτέλε
σμα υπηρεσιών ασφάλισης. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Αποτέλεσμα
υπηρεσιών ασφάλισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 103 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInve
stmentComponentsExcludedFro
mInsuranceRevenueAndInsuran
ceServiceExpensesInsuranceCo
ntractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω επενδυ
τικών στοιχείων που εξαιρούνται
από τα έσοδα από ασφάλιση και
τα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης,
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από επενδυτικά
στοιχεία που εξαιρούνται από τα έσοδα από ασφάλιση και
τα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης. [Παραπομπή: Περιγραφή
της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των
επενδυτικών στοιχείων· Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 103 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughLossO
fControlOfSubsidiaryDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω απώ
λειας ελέγχου θυγατρικής, ανα
βαλλόμενη φορολογική υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο)

Η μείωση σε αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) από την απώλεια ελέγχου θυγατρικής. [Παρα
πομπή: Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi
cationOfContractualCashFlow
sExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω τροπο
ποίησης συμβατικών ταμειακών
ροών, έκθεση σε πιστωτικό κίν
δυνο έναντι δανειακών δεσμεύ
σεων και συμβολαίων χρηματο
οικονομικής εγγύησης

Η αύξηση (μείωση) της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I β
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής
εγγύησης που προκύπτει από την τροποποίηση συμβατικών
ταμειακών ροών. [Παραπομπή: Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
έναντι δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικο
νομικής εγγύησης]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi
cationOfContractualCashFlow
sFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω τροπο
ποίησης συμβατικών ταμειακών
ροών, χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία συνεπεία τροποποίησης συμβατικών ταμειακών ροών.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
λογαριασμοί πρόβλεψης για
πιστωτικές ζημίες χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) σε λογαριασμό πρόβλεψης για πιστωτικές
ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό
νόμισμα σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβα
νομένης της μετατροπής του νομίσματος εκμετάλλευσης στο
εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οικο
νομικής οντότητας. [Παραπομπή: Λογαριασμός πρόβλεψης για
πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεί
ων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 16 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesBiologicalAs
sets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 στ
προκύπτει κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων
από το λειτουργικό νόμισμα σε διαφορετικό νόμισμα παρου
σίασης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του νομίσματος
εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της
αναφέρουσας οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesDeferredAc
quisitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
αναβαλλόμενο κόστος κτήσης
που προκύπτει από ασφαλιστή
ρια συμβόλαια

Η αύξηση (μείωση) σε αναβαλλόμενο κόστος κτήσης που
προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια λόγω των καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών κατά τη μετατροπή των οικονο
μικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόμισμα σε διαφορε
τικό νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης της μετα
τροπής του νομίσματος εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο
νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οικονομικής οντότη
τας. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενο κόστος κτήσης που προκύ
πτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
αναβαλλόμενη φορολογική υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο)

Η αύξηση (μείωση) σε αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81
(περιουσιακό στοιχείο) λόγω των καθαρών συναλλαγματικών
διαφορών κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων
από το λειτουργικό νόμισμα σε διαφορετικό νόμισμα παρου
σίασης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του νομίσματος
εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της
αναφέρουσας οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Αναβαλ
λόμενη φορολογική υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesGoodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
υπεραξία

Η αύξηση (μείωση) υπεραξίας που προκύπτει από καθαρές γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ vi
συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή των οικονομι
κών καταστάσεων από το λειτουργικό νόμισμα σε διαφορετικό
νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής
του νομίσματος εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα
παρουσίασης της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας. [Πα
ραπομπή: Υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
άυλα περιουσιακά στοιχεία και
υπεραξία

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπερα
ξία λόγω των καθαρών συναλλαγματικών διαφορών κατά τη
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό
νόμισμα σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβα
νομένης της μετατροπής του νομίσματος εκμετάλλευσης στο
εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οικο
νομικής οντότητας. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε
vii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτός
της υπεραξίας

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτός της
υπεραξίας που προκύπτει από καθαρές συναλλαγματικές δια
φορές κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από
το λειτουργικό νόμισμα σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του νομίσματος εκμε
τάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της ανα
φέρουσας οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Άυλα περιου
σιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε vii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesInvestment
Property

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
επενδύσεις σε ακίνητα

Η αύξηση (μείωση) σε επενδύσεις σε ακίνητα που προκύπτει γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 ε,
από καθαρές συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ vi
των οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόμισμα
σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης
της μετατροπής του νομίσματος εκμετάλλευσης στο εξωτερικό
στο νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οικονομικής
οντότητας. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Αύξηση(μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
υποχρεώσεις δυνάμει εκδοθέ
ντων ασφαλιστηρίων και αντα
σφαλιστηρίων συμβολαίων

Η μεταβολή σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτει από
τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή
των οικονομικών καταστάσεων σε διαφορετικό νόμισμα
παρουσίασης και κατά τη μετατροπή του νομίσματος εκμετάλ
λευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης. [Παραπομ
πή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντα
σφαλιστηρίων συμβολαίων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 στ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesOtherProvi
sions

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
λοιπές προβλέψεις

Η αύξηση (μείωση) σε λοιπές προβλέψεις που προκύπτει από
μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών σε προβλέψεις που επι
μετρούνται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα παρου
σίασης της οντότητας. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesPropertyPla
ntAndEquipment

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
ενσώματα πάγια στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε ενσώματα πάγια στοιχεία που προκύ
πτει από καθαρές συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετα
τροπή των οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό
νόμισμα σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβα
νομένης της μετατροπής του νομίσματος εκμετάλλευσης στο
εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οικο
νομικής οντότητας. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε viii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesReimburseme
ntRightsAtFairValue

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
δικαιώματα επιστροφής, στην
εύλογη αξία

Η αύξηση (μείωση) στην εύλογη αξία δικαιωμάτων επιστρο γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 ε
φής που προκύπτει από μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών
σε προγράμματα που επιμετρούνται σε διαφορετικό νόμισμα
από το νόμισμα παρουσίασης της οντότητας. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]· Δικαιώματα επιστροφής, στην
εύλογη αξία]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesReinsurance
Assets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω καθαρών
συναλλαγματικών διαφορών,
αντασφαλιστικά περιουσιακά
στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία
λόγω των καθαρών συναλλαγματικών διαφορών κατά τη μετα
τροπή των οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό
νόμισμα σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβα
νομένης της μετατροπής του νομίσματος εκμετάλλευσης στο
εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οικο
νομικής οντότητας. [Παραπομπή: Αντασφαλιστικά περιου
σιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughNe
wTransactionsAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechni
queYetToBeRecognised

X duration

Αύξηση (μείωση) μέσω νέων
συναλλαγών, συνολική διαφορά
μεταξύ της εύλογης αξίας κατά
την αρχική αναγνώριση και της
τιμής συναλλαγής που δεν έχει
ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτε
λέσματα

Η αύξηση (μείωση) στη συνολική διαφορά μεταξύ της εύλογης παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG14,
αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 28 β
χρηματοοικονομικών μέσων που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί
στα αποτελέσματα, που προκύπτει από νέες συναλλαγές. [Πα
ραπομπή: Αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας κατά
την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής που δεν έχει
ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα· Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughObtai
ningOrLosingControlOfSubsidia
riesOrOtherBusinessesLiabilitie
sArisingFromFinancingActivities

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω της
απόκτησης ή απώλειας ελέγχου
θυγατρικών ή άλλων επιχειρή
σεων, υποχρεώσεις που απορρέ
ουν από χρηματοδοτικές δρα
στηριότητες

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις που απορρέουν από χρη
ματοδοτικές δραστηριότητες συνεπεία της απόκτησης ή απώ
λειας ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρήσεων. [Παραπομ
πή: Υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστη
ριότητες· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 44Β β

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, λογαριασμοί πρό
βλεψης για πιστωτικές ζημίες
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) στον λογαριασμό προβλέψεων για πιστω
τικές ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
απορρέει από μεταβολές τις οποίες η οντότητα δεν γνωστο
ποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή:
Λογαριασμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 16 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesDeferredAcquisitionCo
stsArisingFromInsuranceCo
ntracts

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, αναβαλλόμενο
κόστος κτήσης που προκύπτει
από ασφαλιστήρια συμβόλαια

Η αύξηση (μείωση) στο αναβαλλόμενο κόστος κτήσης που
προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια, λόγω μεταβολών
τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενο κόστος
κτήσης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG39 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsAndGo
odwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, άυλα περιουσιακά
στοιχεία και υπεραξία

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπερα
ξία, λόγω μεταβολών τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί
χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Άυλα
περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε
viii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, άυλα περιουσιακά
στοιχεία εκτός της υπεραξίας

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτός της
υπεραξίας, λόγω μεταβολών τις οποίες η οντότητα δεν γνω
στοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παρα
πομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε viii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesInvestmentProperty

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, επενδύσεις σε ακί
νητα

Η αύξηση (μείωση) σε επενδύσεις σε ακίνητα, λόγω μεταβο
λών τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ viii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 ζ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivities

X duration,
credit

Αύξηση(μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, υποχρεώσεις που
απορρέουν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις που απορρέουν από χρη
ματοδοτικές δραστηριότητες, λόγω μεταβολών τις οποίες η
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 44Β ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCo
ntractsIssued

X duration,
credit

Αύξηση(μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, υποχρεώσεις δυνά
μει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων
και αντασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Η αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων δυνάμει ασφαλιστηρίων και
αντασφαλιστηρίων συμβολαίων, λόγω μεταβολών τις οποίες η
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesNetDefinedBenefitLiabi
lityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, καθαρή υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) καθορι
σμένων παροχών

Η αύξηση (μείωση) στην καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παροχών λόγω μεταβολών τις οποίες
η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, ενσώματα πάγια
στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε ενσώματα πάγια στοιχεία, λόγω μετα
βολών τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην
ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε ix

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, πιστωτικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, λόγω μεταβολών τις
οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Πιστωτικά υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

Η αύξηση (μείωση) σε χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, λόγω μεταβολών
τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Χρεωστικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, πιστωτικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων [ab
stract]

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, χρεωστικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, χρεωστικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων [ab
stract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesReinsuranceAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, αντασφαλιστικά
περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία,
λόγω μεταβολών τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωρι
στά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Αντασφα
λιστικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ContributionsByOwners

X duration,
credit

Αύξηση μέσω άλλων εισφορών
από ιδιοκτήτες, ίδια κεφάλαια

Η αύξηση στα ίδια κεφάλαια, μέσω άλλων εισφορών από
ιδιοκτήτες που η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην
ίδια κατάσταση ή σημείωση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
DistributionsToOwners

X duration,
credit

Μείωση μέσω άλλων διανομών
σε ιδιοκτήτες, ίδια κεφάλαια

Η μείωση στα ίδια κεφάλαια, μέσω διανομών σε ιδιοκτήτες
που η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση
ή σημείωση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsExposureToCreditRi
skOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο έναντι δανειακών
δεσμεύσεων και συμβολαίων
χρηματοοικονομικής εγγύησης

Η αύξηση (μείωση) της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H, παρά
εγγύησης που προκύπτει από άλλες μεταβολές. [Παραπομπή: δειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανειακών δεσμεύσεων
και συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία συνεπεία άλλων μεταβολών. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsPaidForReinsuranceCo
ntractsHeldInsuranceContrac
tsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω ασφαλί
στρων που καταβλήθηκαν για
διακρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια, υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από ασφάλιστρα
που καταβλήθηκαν για διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμ
βόλαια. [Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsReceivedForInsuranceCo
ntractsIssuedInsuranceContrac
tsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω ασφαλί
στρων που εισπράχθηκαν για
εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια, υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από ασφάλιστρα
που εισπράχθηκαν για εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
[Παραπομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 105 α i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughReclas
sificationAdjustmentsInPerio
dReserveOfGainsAndLossesOn
FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagra
phsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών από ανακατάταξη εντός
της περιόδου, αποθεματικό από
κέρδη και ζημίες σε χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολι
κών εσόδων και σχετίζονται με
ασφαλιστήρια συμβόλαια στα
οποία έχουν εφαρμοστεί οι
παράγραφοι Γ18 στοιχείο β),
Γ19 στοιχείο β), Γ24 στοιχείο β)
και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ
17

Η αύξηση (μείωση) στο αποθεματικό από κέρδη και ζημίες σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων και
σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία έχουν
εφαρμοστεί οι παράγραφοι Γ18 στοιχείο β), Γ19 στοιχείο β),
Γ24 στοιχείο β) και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ 17, η οποία
προκύπτει από προσαρμογές από ανακατάταξη εντός της
περιόδου. [Παραπομπή: Αποθεματικό από κέρδη και ζημίες
σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρού
νται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων
και σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία έχουν
εφαρμοστεί οι παράγραφοι Γ18 στοιχείο β), Γ19 στοιχείο β),
Γ24 στοιχείο β) και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ 17]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17 116 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughReco
gnitionOfContractualServiceMar
ginInProfitOrLossToReflectTran
sferOfServicesInsuranceContrac
tsLiabilityAsset

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω αναγνώ
ρισης του συμβατικού περιθω
ρίου υπηρεσίας στα αποτελέ
σματα ώστε να αντανακλάται η
μεταβίβαση των υπηρεσιών,
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβολαί
ων]

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από την αναγνώ
ριση του συμβατικού περιθωρίου υπηρεσίας στα αποτελέσματα
ώστε να αντανακλάται η μεταβίβαση των υπηρεσιών. [Παρα
πομπή: Υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων
συμβολαίων· Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 104 β i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShado
wAccountingDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω σκιώ
δους λογιστικής, αναβαλλόμενο
κόστος κτήσης που προκύπτει
από ασφαλιστήρια συμβόλαια

Η αύξηση (μείωση) σε αναβαλλόμενο κόστος κτήσης που
προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια ως απόρροια τήρησης
σκιώδους λογιστικής. Σκιώδης λογιστική είναι μια πρακτική
που έχει τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά: α) αναγνωρισμένο
αλλά μη πραγματοποιημένο κέρδος ή ζημία επί ενός περιου
σιακού στοιχείου επηρεάζει την επιμέτρηση της ασφαλιστικής
υποχρέωσης κατά τον ίδιο τρόπο με πραγματοποιηθέν κέρδος
ή ζημία· β) εάν τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες ανα
γνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, η προκύπτουσα
μεταβολή στη λογιστική αξία της ασφαλιστικής υποχρέωσης
αναγνωρίζεται επίσης στα ίδια κεφάλαια. [Παραπομπή: Ανα
βαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστή
ρια συμβόλαια]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShare
basedPaymentTransactions

X duration,
credit

Μείωση (αύξηση) μέσω συναλ
λαγών που αφορούν παροχές
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών, ίδια κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια λόγω συναλλαγών που
αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.
[Παραπομπή: Ίδια κεφάλαια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTime
ValueOfMoneyAdjustmentOther
Provisions

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω προσαρ
μογών που απορρέουν από την
πάροδο του χρόνου, λοιπές προ
βλέψεις

Η αύξηση (μείωση) σε λοιπές προβλέψεις μέσω προσαρμογών
λόγω χρονικής παρέλευσης. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughTran
sactionsWithOwners

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω συναλ
λαγών με ιδιοκτήτες, ίδια κεφά
λαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια λόγω συναλλαγών με
ιδιοκτήτες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sferBetweenRevaluationReserve
AndRetainedEarnings

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ράς μεταξύ πλεονάσματος ανα
προσαρμογής και κερδών εις
νέον, ίδια κεφάλαια

Αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια μέσω μεταφορών μεταξύ
πλεονάσματος αναπροσαρμογής και κερδών εις νέον. [Παρα
πομπή: Κέρδη εις νέον· Πλεόνασμα αναπροσαρμογής]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesBiologica
lAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, λόγω
μεταβολών τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά
στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 ζ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesEquity

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, ίδια κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) σε ίδια κεφάλαια, λόγω μεταβολών τις
οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Ίδια κεφάλαια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesGoodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταβολών, υπεραξία

Η αύξηση (μείωση) της υπεραξίας, λόγω μεταβολών τις οποίες
η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Υπεραξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ
vii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών και άλλων μεταβολών, άυλα
περιουσιακά στοιχεία και υπε
ραξία

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπερα
ξία, λόγω μεταφορών και μεταβολών τις οποίες η οντότητα
δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτός της
υπεραξίας, λόγω μεταφορών και μεταβολών τις οποίες η οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπε
ραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesIntangi
bleAssetsAndGoodwillAbstract

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών και άλλων μεταβολών, άυλα
περιουσιακά στοιχεία και υπε
ραξία [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwillAb
stract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesOtherPro
visions

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών και άλλων μεταβολών, λοι
πές προβλέψεις

Η αύξηση (μείωση) σε λοιπές προβλέψεις, λόγω μεταφορών
και μεταβολών τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά
στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Άλλες προ
βλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών και άλλων μεταβολών,
ενσώματα πάγια στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε ενσώματα πάγια στοιχεία, λόγω μετα
φορών και μεταβολών τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί
χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipmentAbstract

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών και άλλων μεταβολών, άυλα
περιουσιακά στοιχεία εκτός της
υπεραξίας

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών και άλλων μεταβολών, άυλα
περιουσιακά στοιχεία εκτός της
υπεραξίας [abstract]
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Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών και άλλων μεταβολών,
ενσώματα πάγια στοιχεία [ab
stract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών, έκθεση σε πιστωτικό κίν
δυνο έναντι δανειακών δεσμεύ
σεων και συμβολαίων χρηματο
οικονομικής εγγύησης

Η αύξηση (μείωση) της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
δανειακών δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I δ,
εγγύησης που προκύπτει από μεταφορές. [Παραπομπή: παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανειακών δεσμεύσεων
και συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών, χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
χεία συνεπεία μεταφορών. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I δ,
περιουσιακά στοιχεία]
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersFromConstructionInProgres
sPropertyPlantAndEquipment

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών από κατασκευές υπό εξέλι
ξη, ενσώματα πάγια στοιχεία

Η αύξηση (μείωση) σε ενσώματα πάγια στοιχεία λόγω μετα
φορών από κατασκευές υπό εξέλιξη. [Παραπομπή: Ενσώματα
πάγια· Κατασκευές σε εξέλιξη]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersFromToInvestmentProperty
PropertyPlantAndEquipment

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών από (προς) επενδύσεις σε
ακίνητα, ενσώματα πάγια στοι
χεία

Η αύξηση (μείωση) σε ενσώματα πάγια στοιχεία λόγω μετα
φορών από (προς) επενδύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Ενσώ
ματα πάγια· Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersIntangibleAssetsAndGood
will

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών, άυλα περιουσιακά στοιχεία
και υπεραξία

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπερα
ξία συνεπεία μεταφορών. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά
στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω άλλων
μεταφορών, άυλα περιουσιακά
στοιχεία εκτός της υπεραξίας

Η αύξηση (μείωση) σε άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτός της
υπεραξίας συνεπεία μεταφορών. [Παραπομπή: Άυλα περιου
σιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCo
ntractsIssued

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ρών, υποχρεώσεις δυνάμει εκδο
θέντων ασφαλιστηρίων και
αντασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η αύξηση (μείωση) σε υποχρεώσεις δυνάμει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων που απορ
ρέει από αποκτήσεις από, ή μεταβιβάσεις προς άλλους ασφα
λιστές. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλι
στηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersPropertyPlantAndEquipment

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβι
βάσεων, ενσώματα πάγια στοι
χεία

Η αύξηση (μείωση) σε ενσώματα πάγια στοιχεία λόγω μετα
βιβάσεων. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersToDisposalGroupsRegulato
ryDeferralAccountCreditBalan
ces

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβι
βάσεων σε ομάδες διάθεσης,
πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων συνεπεία μεταφορών
σε ομάδες διάθεσης. [Παραπομπή: Ομάδες διάθεσης που κατα
τάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]· Πιστωτικά
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών [member]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 IE5,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sfersToDisposalGroupsRegulato
ryDeferralAccountDebitBalances

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταβι
βάσεων σε ομάδες διάθεσης,
χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η αύξηση (μείωση) σε χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων συνεπεία μεταβι
βάσεων σε ομάδες διάθεσης. [Παραπομπή: Ομάδες διάθεσης
που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]·
Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών [member]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 IE5,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sferToStatutoryReserve

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω μεταφο
ράς σε τακτικό αποθεματικό,
ίδια κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια λόγω μεταφορών σε
τακτικό αποθεματικό. [Παραπομπή: Τακτικό αποθεματικό]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTreasu
ryShareTransactions

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) μέσω συναλ
λαγών επί ιδίων μετοχών, ίδια
κεφάλαια

Η αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια συνεπεία συναλλαγών
επί ιδίων μετοχών. [Παραπομπή: Ίδια κεφάλαια· Ίδιες μετοχές]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

X duration,
credit

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρή
σιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές
εναλλακτικές παραδοχές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
credit

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι της οικονομικής οντότη
τας

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας λόγω μετα
βολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντα
νακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

X duration,
credit

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισρο
ών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTa
xAssets

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους, περιουσιακά στοι
χεία

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη
παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα)
φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTa
xEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους, ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι της οικονομικής οντότη
τας

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, που αναγνω
ρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, λόγω
μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να
αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.
[Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
Liabilities

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους, υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων
εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτι
κές παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBeforeTa
xAssets

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα προ φόρων, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρή
σιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές
εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBeforeTa
xEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, που αναγνω
ρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα προ φόρων, λόγω μεταβο
λής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανα
κλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομ
πή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων, που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα προ
φόρων, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxAssets

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα μετά από
φόρους, περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μετά
από φόρους, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων
εισροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτι
κές παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα μετά από
φόρους, ίδιοι συμμετοχικοί τίτ
λοι της οικονομικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα μετά από φόρους, λόγω μεταβολής
πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανακλώ
νται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxLiabilities

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα μετά από
φόρους, υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μετά από
φόρους, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxAssets

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα, προ φόρων,
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας περιου
σιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα προ
φόρων, λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα, προ φόρων,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα προ φόρων, λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παραδοχές. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxLiabilities

X duration

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας λόγω μεταβολής πολ
λαπλών μη παρατηρήσιμων εισ
ροών, ώστε να αντανακλώνται
ευλόγως πιθανές εναλλακτικές
παραδοχές, που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα, προ φόρων,
υποχρεώσεις

Το ποσό της αύξησης στην επιμέτρηση εύλογης αξίας υποχρε
ώσεων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα προ φόρων,
λόγω μεταβολής πολλαπλών μη παρατηρήσιμων εισροών,
ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές παρα
δοχές. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

IncreaseThroughAdjustmentsAri
singFromPassageOfTimeContin
gentLiabilitiesRecognisedInBusi
nessCombination

X duration,
credit

Αύξηση μέσω προσαρμογών που
απορρέουν από την πάροδο του
χρόνου, ενδεχόμενες υποχρεώ
σεις που αναγνωρίζονται σε
συνένωση επιχειρήσεων

Η αύξηση σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε
συνένωση επιχειρήσεων μέσω προσαρμογών λόγω χρονικής
παρέλευσης. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ανα
γνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων· Συνενώσεις επιχειρή
σεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractAssets

X duration,
credit

Αύξηση μέσω συνενώσεων επι
χειρήσεων, συμβατικά περιου
σιακά στοιχεία

Η αύξηση σε συμβατικά περιουσιακά στοιχεία συνεπεία συνε
νώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]· Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractLiabilities

X duration,
credit

Αύξηση μέσω συνενώσεων επι
χειρήσεων, συμβατικές υποχρε
ώσεις

Η αύξηση σε συμβατικές υποχρεώσεις συνεπεία συνενώσεων
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]· Συμβατικές υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 118 a

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcquire
dInBusinessCombinationRegula
toryDeferralAccountDebitBalan
ces

X duration,
credit

Αύξηση μέσω στοιχείων που
αποκτήθηκαν σε συνένωση επι
χειρήσεων, χρεωστικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων

Η αύξηση σε χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων συνεπεία συνένωσης επιχειρή
σεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Χρε
ωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών [member]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssume
dInBusinessCombinationRegula
toryDeferralAccountCreditBalan
ces

X duration,
credit

Αύξηση μέσω στοιχείων που
αποκτήθηκαν σε συνένωση επι
χειρήσεων, πιστωτικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων

Η αύξηση σε πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων συνεπεία συνένωσης επιχειρή
σεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]·
Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών [member]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 33 α iii

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLia
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivities

X duration,
credit

Αύξηση μέσω νέων μισθώσεων,
υποχρεώσεις που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Η αύξηση σε υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες συνεπεία νέων μισθώσεων. [Παραπομπή: Υπο
χρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Α Κατά
σταση των ταμειακών ροών για
μια οντότητα εκτός από χρηματο
πιστωτικό ίδρυμα, παράδειγμα:
ΔΛΠ 7 44Β

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr
PurchaseExposureToCreditRi
skOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Αύξηση μέσω δημιουργίας ή
αγοράς, έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο έναντι δανειακών
δεσμεύσεων και συμβολαίων
χρηματοοικονομικής εγγύησης

Η αύξηση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανειακών
δεσμεύσεων και συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης
που προκύπτει από δημιουργία ή αγορά. [Παραπομπή: Έκθεση
σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι δανειακών δεσμεύσεων και συμ
βολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I α,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IncreaseThroughOriginationOr
PurchaseFinancialAssets

X duration,
credit

Αύξηση μέσω δημιουργίας ή
αγοράς, χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία συνε παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
πεία δημιουργίας ή αγοράς. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I α,
περιουσιακά στοιχεία]
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H

ifrs-full

IncrementalFairValueGranted
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

X duration

Διαφορική εύλογη αξία που
παραχωρήθηκε, τροποποιηθείσες
συμφωνίες παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Η διαφορά, για τροποποιηθείσες συμφωνίες παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, μεταξύ της εύλογης
αξίας του τροποποιημένου συμμετοχικού τίτλου και εκείνης
του αρχικού συμμετοχικού τίτλου, με εκτίμηση αμφότερων
κατά την ημερομηνία της τροποποίησης. [Παραπομπή: Συμφω
νίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 γ ii

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία αποζη
μίωσης που αναγνωρίζονται από
την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης που αποκτήθηκαν σε μια
συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρή
σεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ζ i

ifrs-full

IndicationOfHowFrequentlyHed
gingRelationshipsAreDisconti
nuedAndRestarted

text

Ένδειξη της συχνότητας με την
οποία οι σχέσεις αντιστάθμισης
διακόπτονται και τίθενται εκ
νέου σε ισχύ

Η περιγραφή ένδειξης της συχνότητας με την οποία οι σχέσεις
αντιστάθμισης διακόπτονται και τίθενται εκ νέου σε ισχύ

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23C β iii

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOfGo
vernmentAssistanceWithDirect
BenefitsForEntity

text

Ένδειξη για άλλες μορφές κρα
τικής συνδρομής με άμεσα
οφέλη για την οικονομική οντό
τητα

Η περιγραφή ένδειξης των μορφών κρατικής συνδρομής από
τις οποίες η οικονομική οντότητα έχει επωφεληθεί άμεσα,
πλην κρατικών επιχορηγήσεων που αναγνωρίζονται στις οικο
νομικές καταστάσεις. [Παραπομπή: Κρατικές επιχορηγήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 20 39 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflowsCo
ntingentLiabilities

text

Ένδειξη των αβεβαιοτήτων για
το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα
των εκροών, ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις

Η περιγραφή ένδειξης των αβεβαιοτήτων που αφορούν στο
ποσό ή στο χρονοδιάγραμμα κάθε εκροής οικονομικών οφε
λών για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες
υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86 β

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflowsCo
ntingentLiabilitiesInBusines
sCombination

text

Ένδειξη των αβεβαιοτήτων για
το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα
των εκροών, ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις σε συνένωση επιχειρή
σεων

Η περιγραφή ένδειξης των αβεβαιοτήτων που αφορούν στο
ποσό ή στο χρονοδιάγραμμα κάθε εκροής οικονομικών οφε
λών για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχουν αναγνωρισθεί σε
συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώ
σεις [member]· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι i

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflowsOth
erProvisions

text

Ένδειξη των αβεβαιοτήτων για
το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα
των εκροών, λοιπές προβλέψεις

Η περιγραφή ένδειξης των αβεβαιοτήτων που αφορούν στο
ποσό ή στο χρονοδιάγραμμα εκροών οικονομικών οφελών
για λοιπές προβλέψεις. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 85 β

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsAxis

axis

Μεμονωμένα περιουσιακά στοι
χεία ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsMember

member

Μεμονωμένα περιουσιακά στοι
χεία ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μεμονωμένα περιουσιακά στοι
χεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. [Παραπομπή:
Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsWithSignificantAmou
ntOfGoodwillOrIntangibleAsse
tsWithIndefiniteUsefulLivesAxis

axis

Μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsWithSignificantAmou
ntOfGoodwillOrIntangibleAsse
tsWithIndefiniteUsefulLive
sMember

member

Μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη μικρότερη αναγνωρίσιμη
ομάδα περιουσιακών στοιχείων που δημιουργεί ταμειακές εισ
ροές οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις
ταμειακές εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων
περιουσιακών στοιχείων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134

ifrs-full

IndividuallyInsignificantCounter
partiesMember

member

Μεμονωμένα ασήμαντοι αντι
συμβαλλόμενοι [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μεμονωμένα ασήμαντα μέρη
της συναλλαγής πλην της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B52

ifrs-full

InflowsOfCashFromInvestingAc
tivities

X duration,
credit

Εισροές μετρητών από επενδυ
τικές δραστηριότητες

Οι εισροές μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

InformationAboutCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEnh
ancementsForCreditimpairedFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια που κρατείται ως
εγγύηση και λοιπές πιστωτικές
ενισχύσεις για χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία μει
ωμένης πιστωτικής αξίας [text
block]

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών σχετικά με την εξασφά
λιση που έχει ληφθεί και λοιπές πιστωτικές ενισχύσεις (για
παράδειγμα, ποσοτικοποίηση του βαθμού στον οποίο η εξα
σφάλιση και λοιπές πιστωτικές ενισχύσεις μετριάζουν τον
πιστωτικό κίνδυνο) για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία τα οποία είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας κατά την
ημερομηνία αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35IA γ

ifrs-full

InformationAboutConsequence
sOfNoncomplianceWithExternal
lyImposedCapitalRequirements

text

Πληροφορίες σχετικά με συνέ
πειες της μη συμμόρφωσης με
έξωθεν επιβεβλημένες κεφαλαι
ακές απαιτήσεις

Πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 135 ε
με έξωθεν επιβεβλημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις. [Παραπομ
πή: Κεφαλαιακές απαιτήσεις [member]]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationAboutContingentAs
setsThatDisclosureIsNotPractica
ble

text

Πληροφορίες σχετικά με ενδε
χόμενα περιουσιακά στοιχεία για
τα οποία δεν είναι εφικτή η
γνωστοποίηση

Πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με πιθανά περιου
σιακά στοιχεία που προκύπτουν από παρελθόντα γεγονότα
και των οποίων η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνον από την
επέλευση ή τη μη επέλευση ενός ή περισσότερων αβέβαιων
μελλοντικών γεγονότων, όχι καθ’ ολοκληρίαν υποκείμενων
στον έλεγχο της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 91

ifrs-full

InformationAboutContingentLia
bilitiesThatDisclosureIsNotPrac
ticable

text

Πληροφορίες σχετικά με ενδε
χόμενες υποχρεώσεις για τις
οποίες δεν είναι εφικτή η γνω
στοποίηση

Πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις για τις οποίες δεν είναι εφικτή η γνωστοποίηση.
[Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 91

ifrs-full

InformationAboutCreditQuali
tyOfNeitherPastDueNorImpai
redFinancialAssets

text block

Πληροφορίες σχετικά με την
πιστωτική ποιότητα χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων που δεν είναι ούτε ληξι
πρόθεσμα ούτε απομειωμένης
πιστωτικής αξίας [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την πιστωτική ποι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 36 γ ότητα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα (ένας αντισυμβαλλόμενος δεν έχει
πραγματοποιήσει πληρωμή εντός της συμβατικής προθεσμίας)
ούτε απομειωμένης αξίας. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

InformationAboutCreditQuali
tyOfReinsuranceContractsHeld
ThatAreAssets

text

Πληροφορίες σχετικά με την
πιστωτική ποιότητα των διακρα
τούμενων αντασφαλιστηρίων
συμβολαίων που είναι περιου
σιακά στοιχεία

Πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική ποιότητα των αντα
σφαλιστηρίων συμβολαίων που διακρατήθηκαν από την οικο
νομική οντότητα και είναι περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή:
Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 131 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationAboutCreditRiskEx
posureInherentInFinancialAsse
tsDescribedInParagraph39EaO
fIFRS4

text

Πληροφορίες σχετικά με έκθεση
σε πιστωτικό κίνδυνο που εμπε
ριέχεται σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που περι
γράφονται στην παράγραφο 39E
στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ζ συμπεριλαμβανομένων σημαντικών συγκεντρώσεων πιστωτι Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
κού κινδύνου, που εμπεριέχεται στα χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 39E
στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε
στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRegu
latoryFrameworksInWhichEnti
tyOperates

text

Πληροφορίες σχετικά με την
επίδραση ρυθμιστικών πλαισίων
στα οποία δραστηριοποιείται
οντότητα

Πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των ρυθμιστικών πλαι
σίων στα οποία δραστηριοποιείται η οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 126 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefini
tionsOfDefault

text

Πληροφορίες που αφορούν τους
ορισμούς της αθέτησης της
οικονομικής οντότητας

Πληροφορίες που αφορούν τους ορισμούς της οικονομικής
οντότητας περί αθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων
για την επιλογή των συγκεκριμένων ορισμών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35F β

ifrs-full

InformationAboutExposureAri
singFromLeasesNotYetCommen
cedToWhichLesseeIsCommitted

text

Πληροφορίες σχετικά με το
άνοιγμα που προκύπτει από
μισθώσεις που δεν έχουν ξεκι
νήσει ακόμη αλλά για τις οποίες
έχει δεσμευτεί ο μισθωτής

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση του μισθωτή που προκύ
πτει από μισθώσεις οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη αλλά
για τις οποίες έχει δεσμευτεί ο μισθωτής.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 59 β iv

ifrs-full

InformationAboutExposuresTo
MarketRiskArisingFromEmbed
dedDerivativesContainedInHo
stInsuranceContract

text

Πληροφορίες σχετικά με εκθέ
σεις σε κινδύνους αγοράς που
απορρέουν από ενσωματωμένα
παράγωγα που εμπεριέχονται σε
κύριο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Πληροφορίες σχετικά με εκθέσεις σε κινδύνους αγοράς που
απορρέουν από ενσωματωμένα παράγωγα που εμπεριέχονται
σε κύριο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αν ο ασφαλιστής δεν απαι
τείται να επιμετρά τα ενσωματωμένα παράγωγα στην εύλογη
αξία και δεν το πράττει. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]·
Κίνδυνος αγοράς [member]· Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationAboutGroupsOrPort
foliosOfFinancialInstrumentsWi
thParticularFeaturesThatCoul
dAffectLargePortionOfThat
Group

text

Πληροφορίες σχετικά με ομάδες
ή χαρτοφυλάκια χρηματοοικονο
μικών μέσων με ειδικά χαρα
κτηριστικά, τα οποία θα μπο
ρούσαν να επηρεάσουν μεγάλο
τμήμα της εν λόγω ομάδας

Πληροφορίες σχετικά με ομάδες ή χαρτοφυλάκια χρηματοοι
κονομικών μέσων με ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπο
ρούσαν να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της εν λόγω ομάδας,
όπως η συγκέντρωση σε συγκεκριμένους κινδύνους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B8H

ifrs-full

InformationAboutHowDesignate
dRiskComponentRelatesToHed
gedItemInItsEntiretyExplanatory

text block

Πληροφορίες σχετικά με το πως
προσδιορισμένο συστατικό στοι
χείο κινδύνου συνδέεται εξολο
κλήρου με αντισταθμισμένο
στοιχείο [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο το προσδιορισμένο συστατικό στοιχείο κινδύνου συνδέ
εται εξολοκλήρου με το αντισταθμισμένο στοιχείο. [Παραπομ
πή: Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22C β

ifrs-full

InformationAboutHowEntityDe
terminedRiskComponentDesi
gnatedAsHedgedItemExplana
tory

text block

Πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο η οικονο
μική οντότητα καθόρισε προσ
διορισμένο συστατικό στοιχείο
κινδύνου ως αντισταθμισμένο
στοιχείο [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο η οικονομική οντότητα καθόρισε το προσδιορισμένο
συστατικό στοιχείο κινδύνου ως αντισταθμισμένο στοιχείο
(συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της φύσης της σχέσης ανά
μεσα στο συστατικό στοιχείο κινδύνου και στο στοιχείο ως
σύνολο). [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22Γ α

ifrs-full

InformationAboutHowExpected
CashOutflowOnRedemptionOr
RepurchaseWasDetermined

text

Πληροφορίες για το πώς προσ
διορίστηκαν οι αναμενόμενες
ταμειακές εκροές για την εξό
φληση ή επαναγορά

Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκαν οι
αναμενόμενες ταμειακές εκροές για την εξόφληση ή επανα
γορά χρηματοοικονομικών μέσων με δικαίωμα αποπληρωμής
που κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. [Παραπομπή: Αναμενό
μενες ταμειακές εκροές κατά την εξόφληση ή επαναγορά των
χρηματοοικονομικών μέσων με δικαίωμα αποπληρωμής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136 A δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationAboutHowExpected
VolatilityWasDeterminedShare
OptionsGranted

text

Πληροφορίες για το πώς προσ
διορίστηκε η αναμενόμενη
μεταβλητότητα, παραχωρηθέντα
μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προσδιορί
στηκε η αναμενόμενη μεταβλητότητα που χρησιμοποιήθηκε
για την τιμολόγηση των χορηγηθέντων μετοχικών δικαιωμά
των προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης εξήγησης του βαθμού
κατά τον οποίο η αναμενόμενη μεταβλητότητα βασίστηκε
στην ιστορική μεταβλητότητα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α ii

ifrs-full

InformationAboutHowFairValue
WasMeasuredShareOptionsGra
nted

text

Πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο επιμέτρησης της εύλογης
αξίας, χορηγηθέντα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης της εύλογης
αξίας χορηγηθέντων μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 a

ifrs-full

InformationAboutHowFairWas
DeterminedIfNotOnBasisOfOb
servableMarketOtherEquityIn
strumentsGranted

text

Πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο προσδιορισμού της εύλο
γης αξίας εάν όχι βάσει παρα
τηρήσιμης αγοράς, λοιποί χορη
γηθέντες συμμετοχικοί τίτλοι

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλο
γης αξίας λοιπών χορηγηθέντων συμμετοχικών τίτλων (ήτοι
πλην μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης) εάν αυτή δεν επι
μετρήθηκε στη βάση παρατηρήσιμης αγοραίας τιμής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 β i

ifrs-full

InformationAboutHowLessorMa
nagesRiskAssociatedWithRigh
tsItRetainsInUnderlyingAssets

text

Πληροφορίες σχετικά με το πώς
ο εκμισθωτής διαχειρίζεται κίν
δυνο που σχετίζεται με δικαιώ
ματα που κατέχει σε υποκείμενα
περιουσιακά στοιχεία

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εκμισθωτής
διαχειρίζεται τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα δικαιώματα που
κατέχει σε υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 92 β

ifrs-full

InformationAboutHowMaximu
mExposureToLossFromIntere
stsInStructuredEntitiesIsDetermi
ned

text

Πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο προσδιορισμού της μέγι
στης έκθεσης σε ζημία από
συμμετοχές σε δομημένες οικο
νομικές οντότητες

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του ποσού
που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση της οικονο
μικής οντότητας σε ζημία από τις συμμετοχές της σε δομημέ
νες οικονομικές οντότητες. [Παραπομπή: Μέγιστη έκθεση σε
ζημία από συμμετοχές σε δομημένες οικονομικές οντότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 29 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationAboutHowMaximu
mExposureToLossIsDetermined

text

Πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο προσδιορισμού της μέγι
στης έκθεσης σε ζημία από
συνεχιζόμενη συμμετοχή

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του ποσού γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E γ
της μέγιστης έκθεσης σε ζημία από συνεχιζόμενη συμμετοχή
της σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν
παύσει να αναγνωρίζονται. [Παραπομπή: Μέγιστη έκθεση σε
ζημία από συνεχιζόμενη συμμετοχή· Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromExtensionO
ptionsAndTerminationOptions

text

Πληροφορίες σχετικά με την
έκθεση του μισθωτή που απορ
ρέει από δικαιώματα παράτασης
και δικαιώματα τερματισμού

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση του μισθωτή που απορ
ρέει από δικαιώματα παράτασης και δικαιώματα τερματισμού.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 59 β ii

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromResidualValue
Guarantees

text

Πληροφορίες σχετικά με την
έκθεση του μισθωτή που απορ
ρέει από εγγυήσεις υπολειμματι
κής αξίας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση του μισθωτή που απορ
ρέει από εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας. Η εγγύηση υπολειμ
ματικής αξίας είναι η εγγύηση την οποία παρέχει στον εκμι
σθωτή ένα τρίτο μέρος που δεν συνδέεται με αυτόν, σύμφωνα
με την οποία η αξία (ή μέρος της αξίας) υποκείμενου περιου
σιακού στοιχείου θα ανέρχεται σε ένα συγκεκριμένο ποσό κατ’
ελάχιστον στο τέλος της μίσθωσης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 59 β iii

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromVariableLease
Payments

text

Πληροφορίες σχετικά με την
έκθεση του μισθωτή που απορ
ρέει από καταβολές κυμαινόμε
νων μισθωμάτων

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση του μισθωτή που απορ
ρέει από καταβολές κυμαινόμενων μισθωμάτων. Καταβολές
κυμαινόμενων μισθωμάτων είναι το μέρος των καταβολών
τις οποίες πραγματοποιεί ο μισθωτής προς τον εκμισθωτή
για το δικαίωμα χρήσης ενός υποκείμενου περιουσιακού στοι
χείου κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, το οποίο
κυμαίνεται λόγω μεταβολών σε γεγονότα ή περιστάσεις που
επέρχονται μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής
περιόδου, εκτός από την πάροδο του χρόνου.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 59 β i

ifrs-full

InformationAboutMajorCusto
mers

text

Πληροφορίες σχετικά με σημα
ντικούς πελάτες

Πληροφορίες σχετικά με σημαντικούς πελάτες της οικονομι
κής οντότητας και το βαθμό εξάρτησης της οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 34
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationAboutMarketForFi
nancialInstruments

text

Πληροφορίες σχετικά με αγορά
χρηματοοικονομικών μέσων

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 30 γ μέσων για τα οποία δεν απαιτούνται γνωστοποιήσεις εύλογης Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
αξίας. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

ifrs-full

InformationAboutNatureOfLes
seesLeasingActivities

text

Πληροφορίες σχετικά με τη
φύση των μισθωτικών δραστη
ριοτήτων του μισθωτή

Πληροφορίες σχετικά με τη φύση των μισθωτικών δραστηριο
τήτων του μισθωτή.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 59 α

ifrs-full

InformationAboutNatureOfLes
sorsLeasingActivities

text

Πληροφορίες σχετικά με τη
φύση των εκμισθωτικών δρα
στηριοτήτων του εκμισθωτή

Πληροφορίες σχετικά με τη φύση των εκμισθωτικών δραστη
ριοτήτων του εκμισθωτή.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 92 a

ifrs-full

InformationAboutObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagingE
ntitysObligationToRepurchase
OrRedeemPuttableFinancialIn
struments

text

Πληροφορίες σχετικά με στό
χους, πολιτικές και διαδικασίες
για τη διαχείριση της δέσμευσης
της οντότητας να επαναγοράσει
ή να εξοφλήσει χρηματοοικονο
μικά μέσα με δικαίωμα αποπλη
ρωμής

Πληροφορίες σχετικά με στόχους, πολιτικές και διαδικασίες γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136 A β
για τη διαχείριση της δέσμευσης της οντότητας να επαναγο
ράσει ή να εξοφλήσει χρηματοοικονομικά μέσα με δικαίωμα
αποπληρωμής που κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι όταν
της απαιτηθεί να το πράξει από τους κατόχους των εν λόγω
μέσων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβολών από την
προηγούμενη περίοδο. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

InformationAboutPotentialExpo
sureToFutureCashOutflowsNo
tReflectedInMeasurementOfLea
seLiability

text

Πληροφορίες σχετικά με δυνη
τική έκθεση σε μελλοντικές
ταμειακές εκροές που δεν απο
τυπώνονται στην επιμέτρηση της
υποχρέωσης από τη μίσθωση

Πληροφορίες σχετικά με δυνητική έκθεση του μισθωτή σε
μελλοντικές ταμειακές εκροές που δεν αποτυπώνονται στην
επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση. [Παραπομπή:
Υποχρεώσεις από μίσθωση]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 59 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationAboutRelationship
BetweenDisclosureOfDisaggre
gatedRevenueFromContractsWi
thCustomersAndRevenueInfor
mationForReportableSegmen
tsExplanatory

text block

Πληροφορίες σχετικά με τη
σχέση ανάμεσα στη γνωστοποί
ηση ανάλυσης εσόδων από συμ
βάσεις με πελάτες και πληροφο
ριών εσόδων για προς αναφορά
τομείς [text block]

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη σχέση ανάμεσα
στη γνωστοποίηση ανάλυσης εσόδων από συμβάσεις με πελά
τες και πληροφοριών εσόδων για προς αναφορά τομείς. [Πα
ραπομπή: Προς αναφορά τομείς [member]· Έσοδα από συμ
βάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 115

ifrs-full

InformationAboutRestrictionsOr
CovenantsImposedByLeasesOn
Lessee

text

Πληροφορίες σχετικά με περιο
ρισμούς ή ρήτρες που επιβάλλο
νται σε μισθωτή από μισθώσεις

Πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς ή τις ρήτρες που
επιβάλλονται στον μισθωτή από μισθώσεις

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 59 γ

ifrs-full

InformationAboutRiskManage
mentStrategyForRightsThatLes
sorRetainsInUnderlyingAssets

text

Πληροφορίες σχετικά με στρα
τηγική διαχείρισης κινδύνου για
δικαιώματα που διατηρεί ο
εκμισθωτής επί υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων

Πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου
για τα δικαιώματα που διατηρεί ο εκμισθωτής επί υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων τυχόν μέσων με
τα οποία ο εκμισθωτής για μειώνει τον εν λόγω κίνδυνο.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 92 β

ifrs-full

InformationAboutSaleAndLease
backTransactions

text

Πληροφορίες σχετικά με συναλ
λαγές πώλησης και επαναμί
σθωσης

Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές πώλησης και επανα
μίσθωσης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 59 δ

ifrs-full

InformationAboutSignificantJud
gementsAndAssumptionsMa
deInDeterminingThatEntityIsIn
vestmentEntity

text

Πληροφορίες σχετικά με σημα
ντικές κρίσεις και παραδοχές
που έγιναν για να διαπιστωθεί
ότι οικονομική οντότητα είναι
εταιρεία επενδύσεων

Πληροφορίες σχετικά με σημαντικές κρίσεις και παραδοχές
που έγιναν για να διαπιστωθεί ότι η οικονομική οντότητα
είναι εταιρεία επενδύσεων. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εται
ρειών επενδύσεων [text block]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 9 A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationAboutUltimateRi
skManagementStrategyInRela
tionToHedgingRelationshipsTha
tEntityFrequentlyResets

text

Πληροφορίες σχετικά με την
τελική στρατηγική διαχείρισης
κινδύνου όσον αφορά τις σχέσεις
αντιστάθμισης τις οποίες η
οικονομική οντότητα συχνά
αναπροσαρμόζει

Πληροφορίες σχετικά με την τελική στρατηγική διαχείρισης
κινδύνου όσον αφορά τις σχέσεις αντιστάθμισης τις οποίες η
οικονομική οντότητα συχνά αναπροσαρμόζει.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23C β i

ifrs-full

InformationAboutWhereUserOf
FinancialStatementsCanObtainA
nyPubliclyAvailableIFRS9Infor
mationThatIsNotProvidedInCon
solidatedFinancialStatements

text

Πληροφορίες σχετικά με το πού
μπορεί χρήστης των οικονομι
κών καταστάσεων να λάβει τις
διαθέσιμες στο κοινό πληροφο
ρίες του ΔΠΧΑ 9 οι οποίες δεν
παρέχονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις

Πληροφορίες σχετικά με το πού μπορεί ένας χρήστης των
οικονομικών καταστάσεων να λάβει τις διαθέσιμες στο κοινό
πληροφορίες του ΔΠΧΑ 9 τις σχετικές με μια οντότητα του
ομίλου οι οποίες δεν παρέχονται στις ενοποιημένες οικονομι
κές καταστάσεις για την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Η Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

InformationAboutWhetherAndH
owEntityIntendsToDisposeOfFi
nancialInstruments

text

Πληροφορίες ως προς το αν και
με ποιον τρόπο προτίθεται η
οικονομική οντότητα να διαθέσει
χρηματοοικονομικά μέσα

Πληροφορίες ως προς το αν και με ποιον τρόπο προτίθεται η
οικονομική οντότητα να διαθέσει χρηματοοικονομικά μέσα για
τα οποία δεν απαιτούνται γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 30 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

InformationHowFairValueWa
sMeasuredOtherEquityInstru
mentsGranted

text

Πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο επιμέτρησης της εύλογης
αξίας, λοιπά χορηγηθέντα μετο
χικά δικαιώματα προαίρεσης

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης της σταθμι
σμένης εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία επιμέτρησης
άλλων χορηγηθέντων συμμετοχικών δικαιωμάτων (ήτοι
άλλων χορηγηθέντων μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 β

ifrs-full

InformationOnEntitysWriteoff
Policy

text

Πληροφορίες σχετικά με την
πολιτική διαγραφών της οικονο
μικής οντότητας

Πληροφορίες σχετικά με πολιτική διαγραφών οικονομικής
οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που υποδει
κνύουν ότι δεν υπάρχουν εύλογες προσδοκίες για ανάκτηση
και πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί για
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διαγράφονται
αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαδικασία αναγκαστι
κής εκτέλεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35F ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationOnHowEntityAp
pliedClassificationRequiremen
tsInIFRS9ToFinancialAssetsWh
oseClassificationHasChangedAs
ResultOfApplyingIFRS9

text

Πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο οικονομική
οντότητα έχει εφαρμόσει τις
απαιτήσεις κατάταξης του
ΔΠΧΑ 9 σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία των
οποίων η κατάταξη έχει μετα
βληθεί εξαιτίας της εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 9

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική
οντότητα έχει εφαρμόσει τις απαιτήσεις κατάταξης του ΔΠΧΑ 9
σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων η
κατάταξη έχει μεταβληθεί εξαιτίας της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Ι α

ifrs-full

InformationOnHowEntityDeter
minedThatFinancialAssetsAre
CreditimpairedFinancialAssets

text

Πληροφορίες σχετικά με το πώς
η οικονομική οντότητα διαπί
στωσε ότι χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αποτελούν
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία απομειωμένης πιστωτι
κής αξίας

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική
οντότητα διαπίστωσε ότι χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτελούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
απομειωμένης πιστωτικής αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35F δ

ifrs-full

InformationOnHowEntityDeter
minedWhetherCreditRiskOfFi
nancialInstrumentsHasIncreased
SignificantlySinceInitialRecogni
tion

text

Πληροφορίες σχετικά με το πώς
η οικονομική οντότητα διαπί
στωσε ότι έχει αυξηθεί σημα
ντικά ο πιστωτικός κίνδυνος
μετά την αρχική αναγνώριση

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική
οντότητα διαπίστωσε ότι ο πιστωτικός κίνδυνος των χρηματο
οικονομικών μέσων έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την αρχική
αναγνώριση, μεταξύ άλλων, αν και με ποιον τρόπο: α) χρημα
τοοικονομικά μέσα θεωρούνται ότι εμπεριέχουν χαμηλό πιστω
τικό κίνδυνο· και β) είναι μαχητό το τεκμήριο ότι έχει αυξηθεί
σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος μετά την αρχική αναγνώριση
όταν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι ληξιπρό
θεσμα άνω των 30 ημερών. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35ΣΤ α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationOnHowEntityRedesi
gnatedFinancialAssetsWhose
ClassificationHasChangedOnIni
tiallyApplyingIFRS17

text

Πληροφορίες σχετικά με το πώς
οντότητα προσδιόρισε εκ νέου
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία των οποίων η κατάταξη
μεταβλήθηκε κατά την αρχική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η οντότητα
προσδιόρισε εκ νέου χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
των οποίων η κατάταξη μεταβλήθηκε κατά την αρχική εφαρ
μογή του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 Γ33 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InformationOnHowIncremental
FairValueGrantedWasMeasured
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

text

Πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο επιμέτρησης της διαφορι
κής εύλογης αξίας που χορηγή
θηκε, τροποποιηθείσες συμφω
νίες παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης της διαφορι
κής εύλογης αξίας που χορηγήθηκε για τροποποιηθείσες συμ
φωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
[Παραπομπή: Διαφορική εύλογη αξία που παραχωρήθηκε, τρο
ποποιηθείσες συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών· Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 γ iii

ifrs-full

InformationOnHowInstrumen
tsWereGroupedIfExpectedCredit
LossesWereMeasuredOnCollecti
veBasis

text

Πληροφορίες σχετικά με το πώς
ομαδοποιήθηκαν τα μέσα αν οι
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
έχουν επιμετρηθεί σε συλλογική
βάση

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ομαδοποι
ήθηκαν τα μέσα αν οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες έχουν
επιμετρηθεί σε συλλογική βάση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35F γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationOnHowRequiremen
tsForModificationOfContractual
CashFlowsOfFinancialAssetsHa
veBeenApplied

text

Πληροφορίες σχετικά με το πώς
εφαρμόστηκαν οι απαιτήσεις για
την τροποποίηση των συμβατι
κών ταμειακών ροών χρηματο
οικονομικών περιουσιακών στοι
χείων

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστη
καν οι απαιτήσεις για την τροποποίηση των συμβατικών ταμει
ακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
μεταξύ άλλων του τρόπου με τον οποίο η οντότητα: α) καθο
ρίζει κατά πόσον ο πιστωτικός κίνδυνος επί χρηματοοικονομι
κού περιουσιακού στοιχείου που έχει τροποποιηθεί ενώ η πρό
βλεψη ζημίας έχει επιμετρηθεί σε ποσό ίσο με τις αναμενόμε
νες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής, έχει βελτιω
θεί στον βαθμό που η πρόβλεψη ζημίας επανέρχεται επιμε
τρούμενη σε ποσό ίσο προς τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημίες δωδεκαμήνου· και β) παρακολουθεί τον βαθμό στον
οποίο η πρόβλεψη ζημίας επί χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που πληροί τα κριτήρια υπό α) επιμετράται στη
συνέχεια εκ νέου σε ποσό ίσο προς τις αναμενόμενες πιστω
τικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35F στ

ifrs-full

InformationWhetherAndHowEx
pectedDividendsWereIncorpora
tedIntoMeasurementOfFairVa
lueOtherEquityInstrumentsGra
nted

text

Πληροφορίες αν και πώς ανα
μενόμενα μερίσματα ενσωματώ
θηκαν στην επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, άλλοι χορηγηθέ
ντες συμμετοχικοί τίτλοι

Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο και με ποιον τρόπο τα
αναμενόμενα μερίσματα ενσωματώθηκαν στην επιμέτρηση της
εύλογης αξίας για άλλους χορηγηθέντες συμμετοχικούς τίτ
λους (ήτοι εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 β ii

ifrs-full

InformationWhetherAndHowO
therFeaturesWereIncorporatedI
ntoMeasurementOfFairValueOth
erEquityInstrumentsGranted

text

Πληροφορίες αν και πώς άλλα
χαρακτηριστικά ενσωματώθηκαν
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, άλλοι χορηγηθέντες συμ
μετοχικοί τίτλοι

Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο και με ποιον τρόπο
ενσωματώθηκαν άλλα χαρακτηριστικά άλλων χορηγηθέντων
συμμετοχικών τίτλων (ήτοι εκτός από μετοχικά δικαιώματα
προαίρεσης) στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των εν
λόγω άλλων συμμετοχικών τίτλων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 β iii

ifrs-full

InformationWhetherAndHowO
therFeaturesWereIncorporatedI
ntoMeasurementOfFairValueSha
reOptionsGranted

text

Πληροφορίες αν και πώς άλλα
χαρακτηριστικά ενσωματώθηκαν
στην επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, άλλα χορηγηθέντα μετο
χικά δικαιώματα προαίρεσης

Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο και με ποιον τρόπο
άλλα χαρακτηριστικά χορηγηθέντος δικαιώματος προαίρεσης
(όπως μια συνθήκη αγοράς) ενσωματώθηκαν στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InformationWhetherEntityCom
pliedWithAnyExternallyImpo
sedCapitalRequirements

text

Πληροφορίες αν οικονομική
οντότητα συμμορφώθηκε με
οιεσδήποτε έξωθεν επιβεβλημέ
νες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Πληροφορίες σχετικά με το αν η οικονομική οντότητα συμ
μορφώθηκε με έξωθεν επιβεβλημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις
στις οποίες υπόκειται. [Παραπομπή: Κεφαλαιακές απαιτήσεις
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 135 δ

ifrs-full

InformationWhetherRecoverable
AmountOfAssetIsFairValueLes
sCostsToSellOrValueInUse

text

Πληροφορίες αν το ανακτήσιμο
ποσό περιουσιακού στοιχείου
είναι η εύλογη αξία του μείον το
κόστος διάθεσης ή η αξία λόγω
χρήσης.

Πληροφορίες σχετικά με το αν το ανακτήσιμο ποσό περιου
σιακού στοιχείου (της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών)
είναι η εύλογη αξία του μείον το κόστος της διάθεσης ή η αξία
λόγω χρήσης. [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 ε

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

Αρχική εφαρμογή ΔΠΧΑ [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsMember

member

Αρχική εφαρμογή ΔΠΧΑ
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ΔΠΧΑ που είχαν αρχικά εφαρ
μοστεί από την οντότητα. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική
τιμή για τον άξονα «Αρχική εφαρμογή ΔΠΧΑ» εάν δεν χρη
σιμοποιείται κανένα άλλο μέλος. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMeasu
reContractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

axis

Εισροές στις μεθόδους που χρη
σιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση συμβολαίων που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17 [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 724

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InputsToMethodsUsedToMeasu
reContractsWithinScopeO
fIFRS17Member

member

Εισροές στις μεθόδους που χρη
σιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση των συμβολαίων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17 [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις εισροές στις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση των συμβολαίων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17. Αντιπροσω
πεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Εισροές στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση των συμ
βολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17»,
εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasure
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX
instant

Εισροή στη μέθοδο που χρησι
μοποιείται για την επιμέτρηση
των συμβολαίων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
17

Η τιμή εισροής στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επι
μέτρηση των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsAxis

axis

Ασφαλιστήρια συμβόλαια [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 106 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 107 - Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17
109 - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsAxis

axis

Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά
στοιχεία [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 107 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InsuranceContractsByCompo
nentsMember

member

Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά
στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα ασφαλιστήρια συμβό
λαια όταν διαχωρίζονται κατά στοιχεία, ήτοι κατά τις εκτιμή
σεις της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών,
της προσαρμογής κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο
και του συμβατικού περιθωρίου υπηρεσίας. Το μέλος αυτό
αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Ασφα
λιστήρια συμβόλαια κατά στοιχεία», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 107 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsByRemaining
CoverageAndIncurredClaimsA
xis

axis

Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά
υπολειπόμενη κάλυψη και επελ
θούσες αξιώσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsByRemaining
CoverageAndIncurredClaim
sMember

member

Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά
υπολειπόμενη κάλυψη και επελ
θούσες αξιώσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα ασφαλιστήρια συμβό
λαια όταν διαχωρίζονται κατά υπολειπόμενη κάλυψη και επελ
θούσες αξιώσεις. Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά
υπολειπόμενη κάλυψη και επελθούσες αξιώσεις», εάν δεν χρη
σιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedMem
ber

member

Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμ
βόλαια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα εκδοθέντα ασφαλιστήρια
συμβόλαια. [Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 98 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 109 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 131 α- Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17
132 β - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedThatA
reAssets

X instant,
debit

Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμ
βόλαια που είναι περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των εκδοθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που
είναι περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοι
χεία· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 δα Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 78 α - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InsuranceContractsIssuedThatA
reLiabilities

X instant,
credit

Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμ
βόλαια που είναι υποχρεώσεις

Το ποσό των εκδοθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που
είναι υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις· Εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιγα Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 78 β - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAsset

X instant,
credit

Υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων

Το ποσό της υποχρέωσης (του περιουσιακού στοιχείου) ασφα
λιστηρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία·
Υποχρεώσεις· Ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 99 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAsse
tAtDateOfChangeContractsWith
DirectParticipationFeaturesFor
WhichEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων κατά την ημερομηνία
μεταβολής, συμβόλαια με χαρα
κτηριστικά άμεσης συμμετοχής
για τα οποία η οντότητα άλλαξε
τη βάση διαχωρισμού των χρη
ματοοικονομικών εσόδων (εξό
δων) ασφάλισης μεταξύ αποτε
λεσμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων

Το ποσό της υποχρέωσης (του περιουσιακού στοιχείου) ασφα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 113 γ λιστηρίων συμβολαίων κατά την ημερομηνία αλλαγής της Έναρξη ισχύος 1-1-2021
βάσης διαχωρισμού των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξό
δων) ασφάλισης μεταξύ αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων για συμβόλαια με χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής
στα οποία εφαρμόστηκε η μεταβολή. [Παραπομπή: Υποχρέ
ωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφαλιστηρίων συμβολαίων]

ifrs-full

InsuranceContractsMember

member

Είδη ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συμβόλαια δυνάμει των κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
οποίων το ένα μέρος (ο ασφαλιστής) δέχεται σημαντικό το στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
ένα μέρος (ο ασφαλιστής) αναλαμβάνει σημαντικό ασφαλι 1-1-2021
στικό κίνδυνο από έτερο μέρος (τον ασφαλιζόμενο), αποδεχό
μενος να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο στη περίπτωση επέ
λευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος (το
ασφαλιζόμενο συμβάν) που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζό
μενο. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα
«Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων», εάν δεν χρησιμοποιείται
κανένα άλλο μέλος.
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InsuranceContractsMember2017

member

Ασφαλιστήρια συμβόλαια
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συμβόλαια δυνάμει των
οποίων το ένα μέρος (ο εκδότης) αναλαμβάνει σημαντικό
ασφαλιστικό κίνδυνο από έτερο μέρος (τον ασφαλιζόμενο),
αποδεχόμενος να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο στη περί
πτωση επέλευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβά
ντος (το ασφαλιζόμενο συμβάν) που επηρεάζει αρνητικά τον
ασφαλιζόμενο. Όλες οι παραπομπές στο ΔΠΧΑ 17 σε ασφαλι
στήρια συμβόλαια ισχύουν και για τα εξής: α) διακρατούμενα
αντασφαλιστήρια συμβόλαια, με την εξαίρεση: i) των παρα
πομπών σε εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και ii) των
καθοριζόμενων στις παραγράφους 60–70 του ΔΠΧΑ 17· β)
επενδυτικές συμβάσεις με χαρακτηριστικά προαιρετικής συμ
μετοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα εκδίδει επίσης
ασφαλιστήρια συμβόλαια, με την εξαίρεση της παραπομπής σε
ασφαλιστήρια συμβόλαια της παραγράφου 3 στοιχείο γ) του
ΔΠΧΑ 17 και των καθοριζόμενων στην παράγραφο 71 του
ΔΠΧΑ 17. Επενδυτική σύμβαση με χαρακτηριστικά προαιρε
τικής συμμετοχής είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο
παρέχει σε συγκεκριμένο επενδυτή το συμβατικό δικαίωμα να
λαμβάνει, ως συμπλήρωμα σε ποσό που δεν υπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του εκδότη, πρόσθετα ποσά: α) που ανα
μένεται να αποτελέσουν σημαντικό τμήμα των συνολικών
συμβατικών παροχών· β) των οποίων το χρονοδιάγραμμα ή
το ποσό ορίζεται συμβατικά από τον εκδότη· και γ) που βασί
ζονται συμβατικά: i) στις αποδόσεις συγκεκριμένης συγκέ
ντρωσης συμβολαίων ή ενός καθορισμένου τύπου συμβολαίου,
ii) στις πραγματοποιηθείσες ή/και μη πραγματοποιηθείσες απο
δόσεις της επένδυσης συγκεκριμένης συγκέντρωσης περιου
σιακών στοιχείων που κατέχεται από τον εκδότη ή iii) στο
κέρδος ή τη ζημία της οικονομικής οντότητας ή του φορέα
που εκδίδει το συμβόλαιο. Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Ασφαλιστήρια συμβό
λαια», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 106 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 107 - Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17
109 - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsOtherThanTh
oseToWhichPremiumAllocatio
nApproachHasBeenApplied
Member

member

Ασφαλιστήρια συμβόλαια πλην
εκείνων στα οποία έχει εφαρμο
στεί η αρχή της προσέγγισης
κατανομής ασφαλίστρου [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ασφαλιστήρια συμβόλαια πλην
εκείνων στα οποία έχει εφαρμοστεί η αρχή της προσέγγισης
κατανομής ασφαλίστρου. Η προσέγγιση κατανομής ασφαλί
στρου, η οποία περιγράφεται στις παραγράφους 53-59 του
ΔΠΧΑ 17, είναι μια προσέγγιση που απλουστεύει την επιμέ
τρηση της υποχρέωσης για την υπολειπόμενη κάλυψη μιας
ομάδας ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 106 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 107 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 109 - Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InsuranceContractsThatAreAs
sets

X instant,
debit

Ασφαλιστήρια συμβόλαια που
είναι περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που είναι περιου
σιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία· Ασφαλι
στήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 99 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLiabi
lities

X instant,
credit

Ασφαλιστήρια συμβόλαια που
είναι υποχρεώσεις

Το ποσό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που είναι υποχρεώ
σεις. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις· Ασφαλιστήρια συμβόλαια
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 99 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceContractsToWhichPre
miumAllocationApproachHasBe
enAppliedMember

member

Ασφαλιστήρια συμβόλαια στα
οποία έχει εφαρμοστεί η αρχή
της προσέγγισης κατανομής
ασφαλίστρου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα
οποία έχει εφαρμοστεί η αρχή της προσέγγισης κατανομής
ασφαλίστρου. Η προσέγγιση κατανομής ασφαλίστρου, η
οποία περιγράφεται στις παραγράφους 53-59 του ΔΠΧΑ 17,
είναι μια προσέγγιση που απλουστεύει την επιμέτρηση της
υποχρέωσης για την υπολειπόμενη κάλυψη μιας ομάδας ασφα
λιστηρίων συμβολαίων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
credit

Έξοδα ασφάλισης

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από την αγοραζόμενη
ασφαλιστική κάλυψη.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
ses

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) ασφάλισης

Το ποσό που αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στη λογιστική αξία
της ομάδας ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από:
την επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος και τις
μεταβολές στη διαχρονική αξία του χρήματος· και β) την επί
πτωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τις μεταβολές
του χρηματοοικονομικού κινδύνου· αλλά γ) εξαιρουμένων
τυχόν παρόμοιων μεταβολών για ομάδες ασφαλιστηρίων συμ
βολαίων με χαρακτηριστικά άμεσης συμμετοχής οι οποίες θα
συνεπάγονταν την προσαρμογή του συμβατικού περιθωρίου
υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο αυτό να συμβαίνει όταν εφαρμόζο
νται οι παράγραφοι 45 στοιχείο β) σημείο ii), 45 στοιχείο β)
σημείο iii), 45 στοιχείο γ) σημείο ii) ή 45 στοιχείο γ) σημείο
iii) του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 110 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLossAb
stract

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) ασφάλισης από εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που
δεν περιλαμβάνονται στα αποτε
λέσματα [abstract]

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLossTh
atWillBeReclassifiedToProfitOr
LossBeforeTax

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) ασφάλισης από εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που
δεν περιλαμβάνονται στα αποτε
λέσματα και θα ανακαταταχθούν
στα αποτελέσματα, προ φόρων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) ασφάλι
σης από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν περιλαμ
βάνονται στα αποτελέσματα και αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα και θα ανακαταταχθούν μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα, προ φόρων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 80 β - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLossTh
atWillBeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTax

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) ασφάλισης από εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που
δεν περιλαμβάνονται στα αποτε
λέσματα και θα ανακαταταχθούν
στα αποτελέσματα, μετά την
αφαίρεση του φόρου

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) ασφάλι
σης από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν περιλαμ
βάνονται στα αποτελέσματα και αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα και θα ανακαταταχθούν μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 91 αΈναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 80 β - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξο
δα) ασφάλισης από εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που
αναγνωρίζονται στα αποτελέ
σματα

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) ασφάλι
σης από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αναγνωρίζο
νται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 ββ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 80 β - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Έσοδα από ασφάλιση

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από τις ομάδες εκδοθέ
ντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τα έσοδα από ασφάλιση
απεικονίζουν την παροχή κάλυψης και άλλων υπηρεσιών που
προκύπτουν από την ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπό
τη μορφή ποσού που αντικατοπτρίζει το αντάλλαγμα το οποίο
η οντότητα αναμένει ότι δικαιούται για την παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών. [Παραπομπή: Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμ
βόλαια [member]· Έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 α ii Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 80 α- Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 106 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

InsuranceRevenue

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocationOf
PortionOfPremiumsThatRelate
ToRecoveryOfInsuranceAcquisi
tionCashFlows

X duration,
credit

Έσοδα από ασφάλιση, κατανομή
του τμήματος των ασφαλίστρων
που σχετίζονται με την ανά
κτηση των ταμειακών ροών
κτήσης ασφάλισης

Το ποσό των εσόδων από ασφάλιση που αναγνωρίζονται στην γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 106 β περίοδο τα οποία σχετίζονται με την κατανομή του τμήματος Έναρξη ισχύος 1-1-2021
των ασφαλίστρων που σχετίζονται με την ανάκτηση των
ταμειακών ροών κτήσης ασφάλισης. [Παραπομπή: Έσοδα
από ασφάλιση· Αύξηση (μείωση) μέσω των ταμειακών ροών
κτήσης ασφάλισης, υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) ασφα
λιστηρίων συμβολαίων]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRela
tingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverage

X duration,
credit

Έσοδα από ασφάλιση, ποσά που
σχετίζονται με μεταβολές στην
υποχρέωση για την υπολειπό
μενη κάλυψη

Το ποσό των εσόδων από ασφάλιση που αναγνωρίζονται στην
περίοδο τα οποία σχετίζονται με τις μεταβολές στην υποχρέ
ωση για την υπολειπόμενη κάλυψη. [Παραπομπή: Έσοδα από
ασφάλιση· Καθαρές υποχρεώσεις ή περιουσιακά στοιχεία για
την υπολειπόμενη κάλυψη, μη συμπεριλαμβανομένου του
στοιχείου ζημίας [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRela
tingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverageAbstract

Έσοδα από ασφάλιση [abstract]
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Έσοδα από ασφάλιση, ποσά που
σχετίζονται με μεταβολές στην
υποχρέωση για την υπολειπό
μενη κάλυψη [abstract]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 106 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InsuranceRevenueChangeInRi
skAdjustmentForNonfinancial
Risk

X duration,
credit

Έσοδα από ασφάλιση, μεταβολή
στην προσαρμογή κινδύνου για
μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο

Το ποσό των εσόδων από ασφάλιση που αναγνωρίζονται στην
περίοδο τα οποία σχετίζονται με τη μεταβολή στην προσαρ
μογή κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο, όπως ορί
ζεται στην παράγραφο B124 στοιχείο β) του ΔΠΧΑ 17. [Πα
ραπομπή: Έσοδα από ασφάλιση· Προσαρμογή κινδύνου για μη
χρηματοοικονομικό κίνδυνο [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 106 α ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceRevenueContractual
ServiceMarginRecognisedInPro
fitOrLossBecauseOfTransferOf
Services

X duration,
credit

Έσοδα από ασφάλιση, συμβα
τικό περιθώριο υπηρεσίας που
αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα λόγω μεταβίβασης υπη
ρεσιών

Το ποσό των εσόδων από ασφάλιση που αναγνωρίζονται στην
περίοδο τα οποία σχετίζονται με το συμβατικό περιθώριο υπη
ρεσίας που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα λόγω της μετα
βίβασης υπηρεσιών στην περίοδο, όπως ορίζεται στην παρά
γραφο B124 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ 17. [Παραπομπή: Έσοδα
από ασφάλιση· Συμβατικό περιθώριο υπηρεσίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 106 α
iii - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceRevenueInsuranceSer
viceExpensesIncurredDuringPe
riodMeasuredAtAmountsExpec
tedAtBeginningOfPeriod

X duration,
credit

Έσοδα από ασφάλιση, έξοδα
υπηρεσιών ασφάλισης που
πραγματοποιούνται κατά την
περίοδο επιμετρούμενα στα ποσά
που αναμένονταν στην αρχή της
περιόδου

Το ποσό των εσόδων από ασφάλιση που αναγνωρίζονται στην γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 106 α i
περίοδο τα οποία σχετίζονται με τα έξοδα υπηρεσιών ασφάλι - Έναρξη ισχύος 1-1-2021
σης που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο επιμετρούμενα
στα ποσά που αναμένονταν στην αρχή της περιόδου, όπως
ορίζεται στην παράγραφο B124 στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 17.
[Παραπομπή: Έσοδα από ασφάλιση· Έξοδα υπηρεσιών ασφά
λισης από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια]

ifrs-full

InsuranceRiskMember

member

Ασφαλιστικός κίνδυνος [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο, εκτός από χρη
ματοοικονομικό κίνδυνο, που μεταφέρεται από τον κάτοχο
συμβολαίου στον εκδότη του συμβολαίου. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικός κίνδυνος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 128 α i - Έναρξη ισχύος 1-12021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InsuranceServiceExpensesFro
mInsuranceContractsIssued

X duration,
credit

Έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια
συμβόλαια

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από ομάδα εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, στα οποία περιλαμβάνονται οι
επελθούσες αξιώσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των αποπλη
ρωμών επενδυτικών στοιχείων), άλλα πραγματοποιηθέντα
έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης, η απόσβεση ταμειακών ροών
κτήσης ασφάλισης, οι μεταβολές που σχετίζονται με παρελ
θούσα υπηρεσία και οι μεταβολές που σχετίζονται με μελλο
ντική υπηρεσία. [Παραπομπή: Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμ
βόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 αβ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 80 α - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceServiceResult

X duration,
credit

Αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλι
σης

Το ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται έσοδα από ασφάλιση και
έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης. [Παραπομπή: Έσοδα από ασφά
λιση· Έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης από εκδοθέντα ασφαλιστή
ρια συμβόλαια· Έσοδα (έξοδα) από διακρατούμενα αντασφα
λιστήρια συμβόλαια, πλην των χρηματοοικονομικών εσόδων
(εξόδων)]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 80 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τα οποία
Εύλογη αξία άυλου περιουσια
κού στοιχείου ως τεκμαιρομένου χρησιμοποιήθηκε η εύλογη αξία ως τεκμαιρόμενο κόστος
τους κατά την εναρκτήρια κατάσταση οικονομικής θέσης σύμ
κόστους
φωνα με τα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrant

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν μέσω κρατικής
επιχορήγησης

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 γ ii

Αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλι
σης [abstract]

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθη
καν μέσω κρατικών επιχορηγήσεων. [Παραπομπή: Κρατικές
επιχορηγήσεις· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAtFair
Value

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν μέσω κρατικής
επιχορήγησης, αρχικώς αναγνω
ρισθείσα εύλογη αξία

Η αρχικώς αναγνωρισθείσα εύλογη αξία άυλων περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν μέσω κρατικών επιχορηγήσεων.
[Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Κρατικές επιχορη
γήσεις· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 γ i

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και
υπεραξία

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπερα
ξίας που κατέχονται από την οικονομική οντότητα. [Παραπομ
πή: Υπεραξία· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwil
lAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill
Member

member

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και
υπεραξία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει άυλα περιουσιακά στοιχεία και
υπεραξία. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων και υπε
ραξίας», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή:
Υπεραξία· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
σημαντικά για την οικονομική
οντότητα

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που είναι σημα
ντικά για τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντό
τητας. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπε
ραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 β

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEnti
tyAxis

axis

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
σημαντικά για την οικονομική
οντότητα [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 β

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και
υπεραξία [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEnti
tyMember

member

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
σημαντικά για την οικονομική
οντότητα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει άυλα περιουσιακά στοιχεία
σημαντικά για την οικονομική οντότητα. Αντιπροσωπεύει επί
σης την τυπική τιμή για τον άξονα «Άυλα περιουσιακά στοι
χεία σημαντικά για την οικονομική οντότητας», εάν δεν χρη
σιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά
στοιχεία που είναι σημαντικά για την οικονομική οντότητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 β

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
will

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας

Το ποσό των αναγνωρίσιμων μη χρηματικών και χωρίς υλική γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 γ, γνω
υπόσταση περιουσιακών στοιχείων. Το ποσό δεν περιλαμβάνει στοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε
την υπεραξία. [Παραπομπή: Υπεραξία]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willCarryingAmountAtCostO
fRevaluedAssets

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας, αναπροσαρμο
σμένα περιουσιακά στοιχεία στο
κόστος

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπερα
ξίας που θα είχε αναγνωριστεί αν είχε επιμετρηθεί η αναπρο
σαρμοσμένη αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων με τη
μέθοδο του κόστους μετά την αναγνώριση. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 124 α iii

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willCarryingAmountOfRevalue
dAssets

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας, αναπροσαρμο
σμένα περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπερα
ξίας που καταλογίζονται στα αναπροσαρμοσμένα ποσά. [Πα
ραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 124 α ii

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willMember

member

Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει άυλα περιουσιακά στοιχεία
πλην της υπεραξίας. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή
για τον άξονα «Κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων
πλην της υπεραξίας», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 36 127, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 38 118, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 16 53

Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IntangibleAssetsOtherThanGood
willRevaluationSurplus

X instant,
credit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας, πλεόνασμα ανα
προσαρμογής

Το ποσό του πλεονάσματος αναπροσαρμογής που αφορά στα
άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας· Πλεόνασμα
αναπροσαρμογής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 124 β

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSecu
rityForLiabilities

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που
ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση
υποχρεώσεων

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που ενεχυριάζο
νται προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Άυλα περι
ουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 δ

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToInsu
ranceContractsAcquiredInBusi
nessCombinationsOrPortfolio
Transfers

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που
συνδέονται με ασφαλιστήρια
συμβόλαια που αποκτώνται σε
συνενώσεις επιχειρήσεων ή
μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται
με ασφαλιστήρια συμβόλαια που αποκτώνται σε συνενώσεις
επιχειρήσεων ή μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Άυλα περιουσιακά στοι
χεία πλην της υπεραξίας· Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων
[member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG23 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
ment

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία υπό
ανάπτυξη

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσω
πεύουν τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη.
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 ζ

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
mentMember

member

Άυλα περιουσιακά στοιχεία υπό
ανάπτυξη [member]

Το μέλος αυτό αφορά κατηγορία άυλων περιουσιακών στοι
χείων που αντιπροσωπεύουν τέτοιου είδους περιουσιακά στοι
χεία υπό ανάπτυξη. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 ζ

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIsRe
stricted

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία των
οποίων ο τίτλος κυριότητας είναι
υπό όρους

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων των οποίων ο
τίτλος κυριότητας είναι υπό όρους. [Παραπομπή: Άυλα περι
ουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLife

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία με
αόριστη ωφέλιμη ζωή

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκτι
μηθεί ως έχοντα αόριστη ωφέλιμη ζωή. [Παραπομπή: Άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 α

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLifeAxis

axis

Άυλα περιουσιακά στοιχεία με
αόριστη ωφέλιμη ζωή [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 α

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLifeMember

member

Άυλα περιουσιακά στοιχεία με
αόριστη ωφέλιμη ζωή [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει άυλα περιουσιακά στοιχεία με
αόριστη ωφέλιμη ζωή. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή
για τον άξονα «Άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέ
λιμη ζωή», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέλιμη ζωή]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 α

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που
προέρχονται από εξερεύνηση και
αξιολόγηση

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται
από εξερεύνηση και αξιολόγηση που αναγνωρίζονται ως άυλα
περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της
οντότητας. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία που προέρχο
νται από έρευνα και αξιολόγηση [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 25

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

member

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που
προέρχονται από εξερεύνηση και
αξιολόγηση [member]

Το μέλος αυτό αφορά κατηγορία άυλων περιουσιακών στοι
χείων που αντιπροσωπεύουν άυλα περιουσιακά στοιχεία που
προέρχονται από εξερεύνηση και αξιολόγηση. [Παραπομπή:
Περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιο
λόγηση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 25

ifrs-full

InterestCostsAbstract

Δαπάνες για τόκους [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestCostsCapitalised

X duration

Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες για
τόκους

Το ποσό των δαπανών για τόκους που πραγματοποιεί μια
οικονομική οντότητα σε σχέση με τη δανειοληψία κεφαλαίων
που αποδίδονται άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παρα
γωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέ
σεις, και που αποτελεί τμήμα του κόστους του στοιχείου
αυτού.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες
για τόκους

Το ποσό των δαπανών για τόκους που πραγματοποιεί μια
οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestExpense

X duration,
credit

Έξοδο τόκων

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από τόκους.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B13 στ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23 δ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 ε

ifrs-full

InterestExpenseForFinancialLia
bilitiesNotAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Έξοδα τόκων για χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις όχι στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων

Το ποσό των εξόδων για τόκους για χρηματοοικονομικές υπο
χρεώσεις που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Έξοδα για
τόκους· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 β

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Έξοδο (έσοδο) τόκων, καθαρή
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) καθορισμένων παροχών

Η αύξηση (μείωση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών, που προκύπτει από την
παρέλευση του χρόνου. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους·
Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 β

ifrs-full

InterestExpenseOnBankLoan
sAndOverdrafts

X duration,
credit

Έξοδο τόκων τραπεζικών
δανείων και υπεραναλήψεων

Το ποσό των εξόδων για τόκους τραπεζικών δανείων και υπε
ραναλήψεων. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Τραπεζικές
υπεραναλήψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestExpenseOnBonds

X duration,
credit

Έξοδο τόκου ομολόγων

Το ποσό των εξόδων για τόκους εκδοθέντων ομολόγων. [Πα
ραπομπή: Έξοδα για τόκους· Εκδοθέντα ομόλογα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
credit

Έξοδο τόκου λόγω δανεισμού

Το ποσό των εξόδων για τόκους λόγω δανεισμού. [Παραπομ
πή: Έξοδα για τόκους· Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X duration,
credit

Έξοδο τόκου για εκδοθέντα
χρεωστικά μέσα

Το ποσό των εξόδων για τόκους εκδοθέντων χρεωστικών
μέσων. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Εκδοθέντα χρεωστικά
μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestExpenseOnDepositsFrom
Banks

X duration,
credit

Έξοδα τόκων επί καταθέσεων
από τράπεζες

Το ποσό των εξόδων για τόκους επί καταθέσεων από τράπε
ζες. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Καταθέσεις από τράπε
ζες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestExpenseOnDepositsFrom
Customers

X duration,
credit

Έξοδα τόκων επί καταθέσεων
από πελάτες

Το ποσό των εξόδων για τόκους επί καταθέσεων από πελάτες.
[Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Καταθέσεις από πελάτες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLia
bilitiesDesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Έξοδα τόκων για χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις που έχουν
προσδιορισθεί στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων

Το ποσό των εξόδων για τόκους για χρηματοοικονομικές υπο
χρεώσεις που έχουν προσδιορισθεί στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Χρηματοοι
κονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση
είτε μεταγενέστερα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestExpenseOnFinancialLia
bilitiesHeldForTrading

X duration,
credit

Έξοδα τόκων για χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις που δια
κρατούνται για διαπραγμάτευση

Το ποσό των εξόδων για τόκους για χρηματοοικονομικές υπο
χρεώσεις που διακρατούνται για διαπραγμάτευση. [Παραπομ
πή: Έξοδα για τόκους· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που πληρούν τον ορι
σμό των διακρατούμενων για διαπραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabili
ties

X duration,
credit

Έξοδα τόκων για υποχρεώσεις
από τη μίσθωση

Το ποσό των εξόδων τόκων για υποχρεώσεις από τη μίσθωση.
[Παραπομπή: Υποχρεώσεις από μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 β

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilities
DueToCentralBanks

X duration,
credit

Έξοδα τόκων για υποχρεώσεις
που οφείλονται σε κεντρικές
τράπεζες

Το ποσό των εξόδων τόκων για υποχρεώσεις που οφείλονται
σε κεντρικές τράπεζες [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Υπο
χρεώσεις που οφείλονται σε κεντρικές τράπεζες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestExpenseOnOtherFinan
cialLiabilities

X duration,
credit

Έξοδα τόκων για λοιπές χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις

Το ποσό των εξόδων τόκων για λοιπές χρηματοοικονομικές κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Λοιπές χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurchaseA
greementsAndCashCollateralOn
SecuritiesLent

X duration,
credit

Έξοδα τόκων για συμφωνίες
επαναγοράς και εξασφαλίσεις σε
μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων

Το ποσό των εξόδων τόκων για συμφωνίες επαναγοράς και
εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων. [Παραπομπή:
Έξοδα για τόκους· Συμφωνίες επαναγοράς και εξασφαλίσεις
σε μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων]

ifrs-full

InterestIncomeAndInterestExpen
seForFinancialAssetsOrFinan
cialLiabilitiesNotAtFairValueTh
roughProfitOrLossAbstract

Έσοδα και έξοδα τόκων σε
σχέση με χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία ή χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις όχι
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων [abstract]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForAssetsReclassifiedIntoMe
asuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Έσοδα τόκων που αναγνωρίζο
νται στην εύλογη αξία για περι
ουσιακά στοιχεία που αναταξι
νομήθηκαν από την κατηγορία
της εύλογης αξίας μέσω των
αποτελεσμάτων στην κατηγορία
του αποσβεσμένου κόστους ή
της εύλογης αξίας μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων

Το ποσό των εσόδων από τόκους που αναγνωρίζεται στην
εύλογη αξία για περιουσιακά στοιχεία που αναταξινομήθηκαν
από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμά
των στην κατηγορία του αποσβεσμένου κόστους ή της εύλο
γης αξίας μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) τόκων· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12C β

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialAssetsReclassi
fiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Έσοδα (έξοδα) τόκων που έχουν
αναγνωρισθεί για χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία
που αναταξινομήθηκαν από την
κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των αποτελεσμάτων,
αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Το ποσό των εσόδων (εξόδων) αναφορικά με τόκους που
έχουν αναγνωρισθεί για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία της εύλογης
αξίας μέσω των αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της μετάβα
σης στο ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΔ β

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialLiabilitiesReclas
sifiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Έσοδα (έξοδα) τόκων που έχουν
αναγνωρισθεί για χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις που ανα
ταξινομήθηκαν από την κατηγο
ρία της εύλογης αξίας μέσω των
αποτελεσμάτων, αρχική εφαρ
μογή του ΔΠΧΑ 9

Το ποσό των εσόδων (εξόδων) αναφορικά με τόκους που
έχουν αναγνωρισθεί για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
που αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία της εύλογης αξίας
μέσω των αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο
ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42ΙΔ β

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAsse
tsMeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Έσοδα τόκων χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
επιμετρημένων στο αποσβεσμένο
κόστος

Το ποσό των εσόδων τόκων που προκύπτουν από χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρημένα στο αποσβε
σμένο κόστος. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestIncomeForFinancialAsse
tsNotAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Έσοδα τόκων για χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία όχι
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Το ποσό των εσόδων από τόκους για χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

InterestIncomeOnAvailableforsa
leFinancialAssets

X duration,
credit

Έσοδα τόκων από διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των εσόδων τόκων από διαθέσιμα προς πώληση χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Έσοδα
από τόκους· Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAndBank
BalancesAtCentralBanks

X duration,
credit

Έσοδα τόκων διαθεσίμων και
υπολοίπων διαθεσίμων σε
κεντρικές τράπεζες

Το ποσό των εσόδων τόκων από διαθέσιμα και υπόλοιπα δια
θεσίμων σε κεντρικές τράπεζες. [Παραπομπή: Έσοδα από
τόκους· Ταμειακά διαθέσιμα και υπόλοιπα διαθεσίμων σε
κεντρικές τράπεζες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAndCash
Equivalents

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους από ταμειακά
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύ
ναμα

Το ποσό των εσόδων τόκων από ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Ταμει
ακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstrumen
tsHeld

X duration,
credit

Έσοδα τόκων από κατεχόμενα
χρεωστικά μέσα.

Το ποσό των εσόδων από τόκους κατεχόμενων χρεωστικών
μέσων. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Κατεχόμενα χρεω
στικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους καταθέσεων

Το ποσό των εσόδων από τόκους καταθέσεων. [Παραπομπή:
Έσοδα από τόκους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestIncomeOnFinancialAsse
tsDesignatedAtFairValueThrou
ghProfitOrLoss

X duration,
credit

Έσοδα τόκων για χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία
προσδιορισμένα στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Το ποσό των εσόδων τόκων από χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, που προσδιορίζονται κατά την αρχική ανα
γνώριση είτε μεταγενέστερα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAsse
tsHeldForTrading

X duration,
credit

Έσοδα τόκων από χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία
που διακρατούνται προς δια
πραγμάτευση

Το ποσό των εσόδων τόκων από χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που διακρατούνται προς διαπραγμάτευση. [Πα
ραπομπή: Έσοδα από τόκους· Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
που ταξινομούνται ως διακρατούμενα για διαπραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestIncomeOnHeldtomaturi
tyInvestments

X duration,
credit

Έσοδα τόκων από διακρατούμε
νες μέχρι τη λήξη επενδύσεις

Το ποσό των εσόδων τόκων από διακρατούμενες μέχρι τη
λήξη επενδύσεις. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Επενδύσεις
που διακρατούνται μέχρι τη λήξη]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFinan
cialAssetsAccrued

X duration,
credit

Δεδουλευμένα έσοδα από τόκους
επί απομειωμένων χρηματοοικο
νομικών στοιχείων ενεργητικού

Το ποσό των εσόδων από τόκους επί απομειωμένων περιου γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 δ σιακών στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν μετά την απομεί Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
ωση με τη χρησιμοποίηση του επιτοκίου που χρησιμοποιείται
για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών με
σκοπό την επιμέτρηση της ζημίας απομείωσης. [Παραπομπή:
Έσοδα από τόκους]

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFinan
cialAssetsAccruedAbstract

Δεδουλευμένα έσοδα από τόκους
επί απομειωμένων χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToBanks

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους δανείων και
προκαταβολών σε τράπεζες

Το ποσό των εσόδων από τόκους δανείων και προκαταβολών
σε τράπεζες. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Δάνεια και
προκαταβολές σε τράπεζες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToCustomers

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους δανείων και
προκαταβολών σε πελάτες

Το ποσό των εσόδων από τόκους δανείων και προκαταβολών
σε πελάτες. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Δάνεια και προ
καταβολές σε πελάτες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndRe
ceivables

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους δανείων και
εισπρακτέων λογαριασμών

Το ποσό των εσόδων από τόκους δανείων και εισπρακτέων
λογαριασμών. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Δάνεια και
απαιτήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

InterestIncomeOnOtherFinancia
lAssets

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους από άλλα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των εσόδων τόκων από άλλα χρηματοοικονομικά κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους·
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

InterestIncomeOnReverseRepur
chaseAgreementsAndCashColla
teralOnSecuritiesBorrowed

X duration,
credit

Έσοδα τόκων από συμφωνίες
αγοράς και επαναπώλησης και
εξασφαλίσεις σε μετρητά σε
δανειοληψία τίτλων

Το ποσό των εσόδων τόκων από συμφωνίες αγοράς και επα
ναπώλησης και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοληψία τίτ
λων. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Συμφωνίες αγοράς και
επαναπώλησης και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοληψία
τίτλων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestIncomeReimbursementRi
ghts

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους, δικαιώματα
επιστροφής

Η αύξηση (μείωση) δικαιωμάτων επιστροφής από έσοδα που
προέρχονται από τόκους σε δικαιώματα επιστροφής. [Παρα
πομπή: Έσοδα από τόκους· Δικαιώματα επιστροφής, στην
εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Καταβληθέντες τόκοι, που έχουν
ταξινομηθεί ως χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από καταβληθέντες τόκους, που έχουν
ταξινομηθεί ως λειτουργικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Καταβληθέντες τόκοι, που έχουν
ταξινομηθεί ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για καταβληθέντες τόκους, που έχουν
ταξινομηθεί ως επενδυτικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOpera
tingActivities

X duration,
credit

Καταβληθέντες τόκοι, που έχουν
ταξινομηθεί ως λειτουργικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για καταβληθέντες τόκους, που έχουν
ταξινομηθεί ως λειτουργικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

InterestPayable

X instant,
credit

Πληρωτέοι τόκοι

Το ποσό των τόκων που αναγνωρίζεται ως υποχρέωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestRateMeasurementInpu
tMember

member

Επιτόκιο, εισροή επιμέτρησης
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το επιτόκιο που χρησιμοποιεί
ται ως εισροή επιμέτρησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 α

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Κίνδυνος επιτοκίου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το είδος του κινδύνου η
εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοι
κονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας
μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 128 α ii - Έναρξη ισχύος 11-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7
Καθορισμένοι όροι
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestRateSwapContractMem
ber

member

Σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σύμβαση ανταλλαγής επιτο
κίου. [Παραπομπή: Σύμβαση ανταλλαγής [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Είδη επιτοκίων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη επιτοκίων. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Είδη επι
τοκίων», εάν δεν χρησιμοποιείται κανένα άλλο μέλος. [Παρα
πομπή: Κίνδυνος επιτοκίου [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 39

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Τόκοι εισπρακτέοι

Το ποσό των τόκων που αναγνωρίζεται ως απαίτηση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
credit

Εισπραχθέντες τόκοι, που έχουν
ταξινομηθεί ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές για εισπραχθέντες τόκους, που έχουν
ταξινομηθεί ως επενδυτικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
credit

Εισπραχθέντες τόκοι, που έχουν
ταξινομηθεί ως λειτουργικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από εισπραχθέντες τόκους, που έχουν
ταξινομηθεί ως επενδυτικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 31

ifrs-full

InterestRevenueCalculatedUsin
gEffectiveInterestMethod

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους που έχουν
υπολογιστεί με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου

Το ποσό των εσόδων από τόκους που έχουν υπολογιστεί με τη γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 α i μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η μέθοδος του πραγματι Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
κού επιτοκίου είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται στον υπο ποίηση: ΔΛΠ 1 82 α
λογισμό του αποσβεσμένου κόστους χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή χρηματοοικονομικής υποχρέωσης
και στον επιμερισμό και την αναγνώριση των εσόδων από
τόκους ή των εξόδων για τόκους στα αποτελέσματα κατά τη
σχετική περίοδο. [Παραπομπή: Έσοδα]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

Έσοδα (έξοδα) τόκων

Το ποσό των εσόδων ή των εξόδων που προκύπτουν από
τόκους. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Έσοδα από τόκους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 ε, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

ifrs-full

InterestRevenueForFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueThrou
ghOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Έσοδα τόκων από χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

Το ποσό των εσόδων από τόκους που προκύπτουν από χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομ
πή: Έσοδα· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμε
τρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσό
δων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 β

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Εσωτερικές πιστωτικές διαβαθ
μίσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39G α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΓ, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG25 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

InternalCreditGradesMember

member

Εσωτερικές πιστωτικές διαβαθ
μίσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει πιστωτικές διαβαθμίσεις που
αναπτύχθηκαν από την ίδια την οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39G α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΓ, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG25 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

InternallyGeneratedMember

member

Εσωτερικώς δημιουργούμενα
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει στοιχεία που δημιουργήθηκαν
εσωτερικά από την οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IntrinsicValueOfLiabilitiesFrom
SharebasedPaymentTransaction
sForWhichCounterpartysRight
ToCashOrOtherAssetsVe
sted2011

X instant,
credit

Εσωτερική αξία υποχρεώσεων
από συναλλαγές παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών, επί των οποίων είχε
κατοχυρωθεί το δικαίωμα του
αντισυμβαλλόμενου σε μετρητά
ή άλλα περιουσιακά στοιχεία

Η εσωτερική αξία υποχρεώσεων από συναλλαγές παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, επί των οποίων είχε
κατοχυρωθεί το δικαίωμα του αντισυμβαλλόμενου σε μετρητά
ή άλλα περιουσιακά στοιχεία έως το τέλος της περιόδου (π.χ.
κατοχυρωμένα δικαιώματα επί της υπεραξίας των μετοχών). Η
εσωτερική αξία είναι η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των
μετοχών για τις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος έχει το (υπό
όρους ή άνευ όρων) δικαίωμα να εγγραφεί ή που έχει το
δικαίωμα να λάβει, και της τιμής (αν υφίσταται) που ο αντι
συμβαλλόμενος καλείται να καταβάλει (ή θα κληθεί να κατα
βάλει) για τις μετοχές αυτές. Συναλλαγές που αφορούν παρο
χές οι οποίες εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, είναι
συναλλαγές στο πλαίσιο των οποίων η οικονομική οντότητα:
α) λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες από τον προμηθευτή εκείνων
των αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου και ενός
εργαζομένου) στο πλαίσιο συμφωνίας παροχών που εξαρτώ
νται από την αξία των μετοχών· ή β) αναλαμβάνει υποχρέωση
διακανονισμού της συναλλαγής με τον πάροχο στο πλαίσιο
συμφωνίας παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών όταν μια άλλη οντότητα του ομίλου λαμβάνει τα εν λόγω
αγαθά ή τις υπηρεσίες, επί των οποίων είχε κατοχυρωθεί το
δικαίωμα του αντισυμβαλλόμενου σε μετρητά ή άλλα περιου
σιακά στοιχεία έως το τέλος της περιόδου (π.χ. κατοχυρωμένα
δικαιώματα επί της υπεραξίας των μετοχών).

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 51 β ii

ifrs-full

Αποθέματα

X instant,
debit

Τρέχοντα αποθέματα

Το ποσό των τρεχόντων αποθεμάτων. [Παραπομπή: Αποθέμα
τα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ζ,
παράδειγμα: ΔΛΠ 1 68, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 2 36 β

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLessCo
stsToSell

X instant,
debit

Αποθέματα, στην εύλογη αξία
μείον το κόστος πωλήσεων

Το ποσό των αποθεμάτων στην εύλογη αξία μειωμένη κατά το
κόστος πωλήσεων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 2 36 γ

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableValue

X instant,
debit

Αποθέματα, στην καθαρή ρευ
στοποιήσιμη αξία

Το ποσό των αποθεμάτων που τηρούνται στην καθαρή ρευ
στοποιήσιμη αξία. [Παραπομπή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 36
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InventoriesPledgedAsSecurity
ForLiabilities

X instant,
debit

Αποθέματα που ενεχυριάζονται
προς εξασφάλιση υποχρεώσεων

Το ποσό των αποθεμάτων που έχουν ενεχυριαστεί προς εξα
σφάλιση υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Αποθέματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 2 36 η

ifrs-full

InventoriesTotal

X instant,
debit

Αποθέματα

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων: α) που κατέχονται προς
πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρη
σης· β) που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για
τέτοια πώληση ή γ) έχουν τη μορφή υλών ή προμηθειών
που θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή κατά την
παροχή υπηρεσιών. Τα αποθέματα περιλαμβάνουν αγαθά που
αγοράσθηκαν και κρατούνται προς μεταπώληση συμπεριλαμ
βανομένων, για παράδειγμα, εμπορευμάτων που αγοράσθηκαν
από έμπορο λιανικής και κρατούνται για μεταπώληση, ή γη
και άλλη ακίνητη περιουσία που κρατείται για μεταπώληση.
Τα αποθέματα επίσης περιλαμβάνουν έτοιμα αγαθά που
παράχθηκαν από την οικονομική οντότητα, ή των οποίων η
παραγωγή είναι σε εξέλιξη, καθώς και ύλες και υλικά που
αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία.
[Παραπομπή: Τρέχοντα έτοιμα προϊόντα· Τρέχον εμπόρευμα:
Τρέχουσα παραγωγή σε εξέλιξη· Γήπεδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ζ

ifrs-full

InventoryCostFormulas

text

Περιγραφή τύπων προσδιορι
σμού του κόστους

Η περιγραφή των τύπων προσδιορισμού του κόστους που χρη
σιμοποιούνται για την επιμέτρηση των αποθεμάτων. [Παρα
πομπή: Αποθέματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 2 36 α

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X instant,
debit

Αποθέματα που αναγνωρίζονται
κατά την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία κτήσης για
αποθέματα που αποκτήθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων. [Πα
ραπομπή: Αποθέματα· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 IE72

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Υποτίμηση αποθεμάτων

Το ποσό των εξόδων που αναγνωρίζονται σε σχέση με την
υποτίμηση αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.
[Παραπομπή: Αποθέματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 2 36 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InvestmentAccountedForUsingE
quityMethod

X instant,
debit

Επενδύσεις που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης

Το ποσό των επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με τη χρήση
της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η μέθοδος της καθαρής
θέσης είναι η λογιστική αντιμετώπιση κατά την οποία η επέν
δυση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος και προσαρμόζεται
μετέπειτα για τη μετά την απόκτηση μεταβολή του μεριδίου
του επενδυτή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της χρηματο
δοτούμενης επιχείρησης. Τα αποτελέσματα του επενδυτή περι
λαμβάνουν το μερίδιό του στα κέρδη ή τις ζημίες της χρημα
τοδοτούμενης επιχείρησης. Τα λοιπά συνολικά έσοδα του
επενδυτή περιλαμβάνουν το μερίδιό του στα λοιπά συνολικά
έσοδα της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. [Παραπομπή: Στο
κόστος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ε, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B16, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 8 24 α

ifrs-full

InvestmentContractsLiabilities

X instant,
credit

Υποχρεώσεις επενδυτικών συμ
βάσεων

Το ποσό των υποχρεώσεων που συνδέονται με επενδυτικές
συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του ΔΛΠ 39 ή του
ΔΠΧΑ 9.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

InvestmentFundsAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Επενδυτικά κεφάλαια, ποσό που
συνεισφέρεται στην εύλογη αξία
των περιουσιακών στοιχείων
προγράμματος

Το ποσό το οποίο συνεισφέρουν τα επενδυτικά κεφάλαια στην παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 στ
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία
προγράμματος, στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμέ
νων παροχών [member]· Επενδυτικά κεφάλαια [member]]

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Επενδυτικά κεφάλαια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επενδυτικά κεφάλαια.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B23 γ

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Έσοδα από επενδύσεις

Το ποσό των εσόδων από επενδύσεις, όπως τόκοι και μερί
σματα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η αξία των ακινήτων (γήπεδα ή κτήρια ή μέρη κτηρίων ή και
τα δύο) που κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από το μισθωτή
ως περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης) με στόχο την
εξασφάλιση μισθωμάτων ή την υπεραξία κεφαλαίου ή αμφό
τερα, μάλλον, παρά για: α) χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια
αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς· ή β)
πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρη
σης.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 β, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 40 76, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ

ifrs-full

InvestmentProperty

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAtCo
stOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueMode
lAtTimeOfSale

X instant,
debit

Επενδύσεις σε ακίνητα που
εμφανίζονται στο κόστος ή
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός
υποδείγματος εύλογης αξίας,
κατά τη στιγμή της πώλησης

Το ποσό κατά τη στιγμή της πώλησης επενδύσεων σε ακίνητα
που καταχωρίζονται στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16
εντός του υποδείγματος εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Στο
κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός υποδείγματος εύλο
γης αξίας [member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 δ ii

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted

X instant,
debit

Ολοκληρωμένες επενδύσεις σε
ακίνητα

Η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα των οποίων έχει ολοκλη
ρωθεί η κατασκευή ή η ανάπτυξη. [Παραπομπή: Επενδύσεις
σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted
Member

member

Ολοκληρωμένες επενδύσεις σε
ακίνητα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ολοκληρωμένες επενδύσεις σε
ακίνητα. [Παραπομπή: Ολοκληρωμένες επενδύσεις σε ακίνη
τα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InvestmentPropertyFairValue
UsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Εύλογη αξία επενδύσεων σε
ακίνητα ως τεκμαιρόμενο
κόστος

Η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα για τα οποία χρησιμοποι
ήθηκε η εύλογη αξία ως τεκμαιρόμενο κόστος κατά την εναρ
κτήρια κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
[Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30

Επενδύσεις σε ακίνητα

Επενδύσεις σε ακίνητα [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InvestmentPropertyMember

member

Επενδύσεις σε ακίνητα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επενδύσεις σε ακίνητα. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Είδη επεν
δύσεων σε ακίνητα», εάν δεν χρησιμοποιείται κανένα άλλο
μέλος. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE60,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 94

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopment

X instant,
debit

Επενδύσεις σε ακίνητα υπό
κατασκευή ή ανάπτυξη

Η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που είναι υπό κατασκευή
ή ανάπτυξη για μελλοντική χρήση ως επενδυτικών ακινήτων.
[Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopmentMember

member

Επενδύσεις σε ακίνητα υπό
κατασκευή ή ανάπτυξη [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επενδύσεις σε ακίνητα υπό
κατασκευή ή ανάπτυξη. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα
υπό κατασκευή ή ανάπτυξη]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsin
gEquityMethodAbstract

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsin
gEquityMethodMember

member

Επενδύσεις που καταχωρίζονται
λογιστικά με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επενδύσεις που λογιστικοποι
ούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης. [Παρα
πομπή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 36 127

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicyhol
ders

X instant,
debit

Επενδύσεις για τον κίνδυνο που
επωμίζεται ο ασφαλιζόμενος

Το ποσό των επενδύσεων έναντι ασφαλιστικών υποχρεώσεων
όταν οι ασφαλιζόμενοι επωμίζονται όλον τον κίνδυνο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχει
ρήσεις

Το ποσό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις σε ατομι
κές οικονομικές καταστάσεις της οντότητας. [Παραπομπή:
Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 10

Επενδύσεις που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

InvestmentsInAssociatesAccou
ntedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχει
ρήσεις που λογιστικοποιούνται
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Το ποσό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις που λογι
στικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης.
[Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Επενδύσεις
που καταχωρίζονται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstrumen
tsMeasuredAtFairValueThrough
OtherComprehensiveIncomeAxis

axis

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς
τίτλους που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A γ

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstrumen
tsMeasuredAtFairValueThrough
OtherComprehensiveIncome
Member

member

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς
τίτλους που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων
[member]

Το αυτό αντιπροσωπεύει επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
που η οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική
τιμή για τον άξονα «Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που
προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολι
κών εσόδων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομ
πή: Στην εύλογη αξία [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11A γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες

Το ποσό των επενδύσεων σε κοινοπραξίες σε ατομικές οικο
νομικές καταστάσεις της οντότητας. [Παραπομπή: Κοινοπρα
ξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 10

ifrs-full

InvestmentsInJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης

Το ποσό των επενδύσεων σε κοινοπραξίες που λογιστικοποι
ούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης. [Παρα
πομπή: Κοινοπραξίες [member]· Επενδύσεις που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Επενδύσεις σε θυγατρικές

Το ποσό των επενδύσεων σε θυγατρικές σε ατομικές οικονο
μικές καταστάσεις της οντότητας. [Παραπομπή: Θυγατρικές
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 10

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoint
VenturesAndAssociates

X instant,
debit

Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοι
νοπραξίες και συγγενείς επιχει
ρήσεις

Το ύψος των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς επιχειρήσεις σε ατομικές οικονομικές καταστάσεις
της οντότητας. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]·
Κοινοπραξίες [member]· Θυγατρικές [member]· Επενδύσεις σε
θυγατρικές]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 10

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoint
VenturesAndAssociatesAbstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInve
stmentsAccountedForUsingEqui
tyMethod

X instant,
debit

Επενδύσεις εκτός από επενδύ
σεις που λογιστικοποιούνται με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Το ποσό των επενδύσεων πλην επενδύσεων που λογιστικοποι
ούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης. [Παρα
πομπή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedAsEx
penseForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

X duration,
credit

Κόστος έκδοσης, που δεν ανα
γνωρίζεται ως έξοδο για συναλ
λαγή που αναγνωρίζεται χωριστά
από απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων και ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνένωση επιχειρή
σεων

Το ποσό του κόστους έκδοσης που δεν αναγνωρίζεται ως
έξοδο για συναλλαγές που αναγνωρίζονται χωριστά από την
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρε
ώσεων σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις
επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιγ

ifrs-full

IssuedCapital

X instant,
credit

Εκδοθέν κεφάλαιο

Η ονομαστική αξία εκδοθέντος κεφαλαίου.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε

Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοι
νοπραξίες και συγγενείς επιχει
ρήσεις [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

IssuedCapitalMember

member

Εκδοθέν κεφάλαιο [member]

Το μέλος αυτό αφορά στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντι
προσωπεύει το εκδοθέν κεφάλαιο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Έκδοση μετατρέψιμων τίτλων

Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια συνεπεία έκδοσης μετατρέψι
μων τίτλων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Έκδοση μετοχών

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία έκδοσης συμμε
τοχικών τίτλων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ iii

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
credit

Εκδόσεις, επιμέτρηση εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών
στοιχείων που απορρέει από εκδόσεις των εν λόγω περιουσια
κών στοιχείων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementE
ntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Αύξηση στην επιμέτρηση εύλο
γης αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί
τίτλοι της οντότητας

Η αύξηση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας ιδίων συμμετο
χικών τίτλων της οντότητας που απορρέει από εκδόσεις των εν
λόγω συμμετοχικών τίτλων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]· Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότη
τας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration,
credit

Εκδόσεις, επιμέτρηση εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Η αύξηση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων
που απορρέει από εκδόσεις των εν λόγω υποχρεώσεων. [Πα
ραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800100SubclassificationsO
fAssetsLiabilitiesAndEquities

guidance

Στοιχεία αναλύονται περαιτέρω
στο τμήμα [800100] Υποταξινο
μήσεις περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων και μετοχών
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800200AnalysisOfIncome
AndExpense

guidance

Στοιχεία αναλύονται περαιτέρω
στο τμήμα [800200] Ανάλυση
εσόδων και εξόδων

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800300StatementOfCash
FlowsAdditionalDisclosures

guidance

Στοιχεία αναλύονται περαιτέρω
στο τμήμα [800300] Κατάσταση
ταμειακών ροών, πρόσθετες
γνωστοποιήσεις

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800400StatementOfChange
sInEquityAdditionalDisclosures

guidance

Στοιχεία αναλύονται περαιτέρω
στο τμήμα [800400] Κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων,
πρόσθετες γνωστοποιήσεις

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegulato
ryDeferralAccountsAbstract

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionFro
mOtherBanks

X instant,
debit

Στοιχεία υπό συλλογή από άλλες
τράπεζες

Η ποσότητα των στοιχείων που έχουν διαβιβασθεί από άλλες
τράπεζες αλλά δεν έχουν ακόμα ληφθεί και επεξεργασθεί από
την οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmission
ToOtherBanks

X instant,
credit

Στοιχεία υπό διαβίβαση προς
άλλες τράπεζες

Η ποσότητα των στοιχείων που έχουν διαβιβασθεί προς άλλες
τράπεζες αλλά δεν έχουν ακόμα ληφθεί και επεξεργασθεί από
άλλες τράπεζες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

Στοιχεία για παρουσίαση μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζό
μενων δραστηριοτήτων [abstract]
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esef_cor

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ItemsOfContingentLiabilitiesA
xis

axis

Στοιχεία ενδεχόμενων υποχρεώ
σεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitie
sMember

member

Στοιχεία ενδεχόμενων υποχρεώ
σεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεντρωτικά μεμονωμένα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι
στοιχεία ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Αντιπροσωπεύει επίσης
την τυπική τιμή για τον άξονα «Στοιχεία ενδεχόμενων υποχρε
ώσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή:
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

ifrs-full

JointControlOrSignificantIn
fluenceMember

member

Οικονομικές οντότητες που
ελέγχουν από κοινού την οικο
νομική οντότητα ή ασκούν
σημαντική επιρροή σε αυτήν
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει οντότητες που ελέγχουν από
κοινού την οικονομική οντότητα ή ασκούν σημαντική επιρροή
σε αυτήν. Κοινός έλεγχος είναι συμβατικώς συμφωνηθείς επι
μερισμός του ελέγχου ενός σχήματος, ο οποίος υπάρχει μόνο
όταν οι αποφάσεις σχετικά με τις συναφείς δραστηριότητες
απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών στα οποία
επιμερίζεται ο έλεγχος. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα
συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρησια
κής πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να πρόκειται για
έλεγχο ή από κοινού έλεγχο των εν λόγω πολιτικών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19 β

ifrs-full

JointOperationsAxis

axis

Κοινές επιχειρήσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 γ

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Κοινές επιχειρήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει από κοινού συμφωνηθείσες
ρυθμίσεις μέσω των οποίων τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο
επί ενός σχήματος έχουν δικαιώματα στα περιουσιακά στοιχεία
και δεσμεύσεις ως προς τις υποχρεώσεις σε σχέση με σχήμα
υπό κοινό έλεγχο.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

JointVenturesAxis

axis

Κοινοπραξίες [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

JointVenturesMember

member

Κοινοπραξίες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει από κοινού συμφωνηθείσες
ρυθμίσεις μέσω των οποίων τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο
επί ενός σχήματος έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία του επιχειρηματικού σχήματος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ α
- Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι α - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIsVe
nturerMember

member

Κοινοπραξίες στις οποίες η
οντότητα είναι μέλος της κοινο
πραξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κοινοπραξίες στις οποίες η
οντότητα είναι μέλος της κοινοπραξίας. Μέλος κοινοπραξίας/
κοινοπρακτών είναι ένα μέλος σε μία κοινοπραξία που διαθέ
τει από κοινού έλεγχο επί της εν λόγω κοινοπραξίας. [Παρα
πομπή: Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19 ε

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensation

X duration,
credit

Αποζημίωση βασικών διοικητι
κών στελεχών

Το ποσό της αποζημίωσης βασικών διοικητικών στελεχών.
[Παραπομπή: Βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας ή
της μητρικής [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 17

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 758

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

KeyManagementPersonnelCom
pensationOtherLongtermBenefits

X duration,
credit

Αποζημίωση βασικών διοικητι
κών στελεχών, λοιπές μακρο
πρόθεσμες παροχές σε εργαζό
μενους

Το ποσό της αποζημίωσης βασικών διοικητικών στελεχών με
τη μορφή άλλων μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζομένους.
[Παραπομπή: Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζομέ
νους· Κύρια διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της μητρικής
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 17 γ

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationPostemploymentBene
fits

X duration,
credit

Αποζημίωση βασικών διοικητι
κών στελεχών, παροχές μετά την
έξοδο από την υπηρεσία

Το ποσό της αποζημίωσης βασικών διοικητικών στελεχών με
τη μορφή παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία. [Παρα
πομπή: Βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της μητρι
κής [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 17 β

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationSharebasedPayment

X duration,
credit

Αποζημίωση βασικών διοικητι
κών στελεχών, παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών

Το ποσό της αποζημίωσης βασικών διοικητικών στελεχών με
τη μορφή παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.
[Παραπομπή: Βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της
μητρικής [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 17 ε

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationShorttermEmployeeBe
nefits

X duration,
credit

Αποζημίωση βασικών διοικητι
κών στελεχών, λοιπές βραχυ
πρόθεσμες παροχές σε εργαζό
μενους

Το ποσό της αποζημίωσης βασικών διοικητικών στελεχών με
τη μορφή βραχυπρόθεσμων παροχών σε εργαζομένους. [Πα
ραπομπή: Βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της
μητρικής [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 17 α

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationTerminationBenefits

X duration,
credit

Αποζημίωση βασικών διοικητι
κών στελεχών, παροχές εξόδου
από την υπηρεσία

Το ποσό της αποζημίωσης βασικών διοικητικών στελεχών με
τη μορφή παροχών εξόδου από την υπηρεσία. [Παραπομπή:
Έξοδα παροχών εξόδου από την υπηρεσία· Κύρια διοικητικά
στελέχη της οντότητας ή της μητρικής [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 17 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

KeyManagementPersonnelOfE
ntityOrParentMember

member

Βασικά διοικητικά στελέχη της
οντότητας ή της μητρικής
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει εκείνα τα άτομα που έχουν την
εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και
τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας,
άμεσα ή έμμεσα, και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε
εκτελεστικό είτε άλλο) της οντότητας αυτής.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19 στ

ifrs-full

Γήπεδα

X instant,
debit

Γήπεδα

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύουν
γήπεδα που κατέχει η οντότητα για την άσκηση των λειτουρ
γικών δραστηριοτήτων της. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 α

ifrs-full

LandAndBuildings

X instant,
debit

Γήπεδα και κτήρια

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύουν
γήπεδα και αποσβέσιμα κτήρια και παρόμοιες δομές που κατέ
χει η οντότητα για την άσκηση λειτουργικών δραστηριοτήτων.
[Παραπομπή: Κτήρια· Γήπεδα· Ενσώματα πάγια στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 β

ifrs-full

LandAndBuildingsAbstract

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Γήπεδα και κτήρια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κατηγορία ενσώματων παγίων
που περιλαμβάνουν γήπεδα και αποσβέσιμα κτήρια και παρό
μοιες δομές για την άσκηση λειτουργικών δραστηριοτήτων.
[Παραπομπή: Κτήρια· Γήπεδα· Ενσώματα πάγια στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 β

ifrs-full

LandMember

member

Γήπεδα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κατηγορία ενσώματων παγίων
που περιλαμβάνουν γήπεδα τα οποία κατέχει η οντότητα για
την άσκηση λειτουργικών δραστηριοτήτων. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 α

Γήπεδα και κτήρια [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LaterThanFifteenYearsAndNot
LaterThanTwentyYearsMember

member

Άνω των δεκαπέντε ετών και
κάτω των είκοσι ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
δεκαπέντε ετών και μικρότερη ή ίση των είκοσι ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa
terThanSevenYearsMember

member

Άνω των πέντε ετών και κάτω
των επτά ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
πέντε και μικρότερη ή ίση των επτά ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa
terThanTenYearsMember

member

Άνω των πέντε ετών και κάτω
των δέκα ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
πέντε ετών και μικρότερη ή ίση των δέκα ετών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsMember

member

Άνω των πέντε ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
πέντε ετών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 B35 ζ, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFourMonthsMember

member

Άνω των τεσσάρων μηνών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των τεσ
σάρων μηνών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Άνω των τεσσάρων ετών και
κάτω των πέντε ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των τεσ
σάρων ετών και μικρότερη ή ίση των πέντε ετών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 IG31A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanSixMonthsMember

member

Άνω του ενός μηνός και κάτω
των έξι μηνών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω του ενός
μηνός και μικρότερη ή ίση των έξι μηνών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanThreeMonthsMember

member

Άνω του ενός μηνός και κάτω
των τριών μηνών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω του ενός
μηνός και μικρότερη ή ίση των τριών μηνών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B35 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanTwoMonthsMember

member

Άνω του ενός μηνός και κάτω
των δύο μηνών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω του ενός
μηνός και μικρότερη ή ίση των δύο μηνών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLater
ThanFiveYearsMember

member

Άνω του ενός έτους και κάτω
των πέντε ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω του ενός
έτους και μικρότερη ή ίση των πέντε ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLater
ThanThreeYearsMember

member

Άνω του ενός έτους και κάτω
των τριών ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω του ενός
έτους και κάτω των τριών ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B35 ε,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLater
ThanTwoYearsMember

member

Άνω του ενός έτους και κάτω
των δύο ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω του ενός
έτους και μικρότερη ή ίση των δύο ετών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 IG31A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LaterThanOneYearMember

member

Άνω του ενός έτους [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω του ενός
έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 61 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG28 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 37 α - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNotLa
terThanTenYearsMember

member

Άνω των επτά ετών και κάτω
των δέκα ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των επτά
ετών και μικρότερη ή ίση των δέκα ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNotLa
terThanOneYearMember

member

Άνω των έξι μηνών και κάτω
του ενός έτους [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των έξι
μηνών και μικρότερη ή ίση του ενός έτους.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B35 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG28 γ - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 37 α - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsMember

member

Άνω των έξι μηνών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των έξι
μηνών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNotLa
terThanFifteenYearsMember

member

Άνω των δέκα ετών και κάτω
των δεκαπέντε ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των δέκα
ετών και μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTenYearsMember

member

Άνω των δέκα ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των δέκα
ετών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanFourMonthsMember

member

Άνω των τριών μηνών και κάτω
των τεσσάρων μηνών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
τριών μηνών και μικρότερη ή ίση των τεσσάρων μηνών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Άνω των τριών μηνών και κάτω
του ενός έτους [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
τριών μηνών και μικρότερη ή ίση του ενός έτους.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11 γ

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Άνω των τριών μηνών και κάτω
των έξι μηνών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
τριών μηνών και μικρότερη ή ίση των έξι μηνών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B35γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG28 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 37 α - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMember

member

Άνω των τριών μηνών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
τριών μηνών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Άνω των τριών ετών και κάτω
των πέντε ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο μεγαλύτερη
των τριών ετών και μικρότερη ή ίση των πέντε ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B35 στ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNotLa
terThanFourYearsMember

member

Άνω των τριών ετών και κάτω
των τεσσάρων ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο μεγαλύτερη
των τριών ετών και μικρότερη ή ίση των τεσσάρων ετών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 IG31A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LaterThanThreeYearsMember

member

Άνω των τριών ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των
τριών ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAndNot
LaterThanTwentyfiveYearsMem
ber

member

Άνω των είκοσι ετών και κάτω
των εικοσιπέντε ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο μεγαλύτερη
των είκοσι ετών και μικρότερη ή ίση των εικοσιπέντε ετών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAndNot
LaterThanThreeMonthsMember

member

Άνω των δύο μηνών και κάτω
των τριών μηνών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο άνω των δύο
μηνών και μικρότερη ή ίση των τριών μηνών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Άνω των δύο ετών και κάτω των
πέντε ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο μεγαλύτερη
των δύο ετών και μικρότερη ή ίση των πέντε ετών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNotLa
terThanThreeYearsMember

member

Άνω των δύο ετών και κάτω των
τριών ετών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο μεγαλύτερη
των δύο ετών και μικρότερη ή ίση των τριών ετών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 7 IG31A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LeaseCommitmentsForShort
termLeasesForWhichRecognitio
nExemptionHasBeenUsed

X instant,
credit

Δεσμεύσεις μίσθωσης σχετικά με
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις για
τις οποίες έχει γίνει χρήση της
εξαίρεσης από την αναγνώριση

Το ποσό των δεσμεύσεων μίσθωσης για βραχυπρόθεσμες γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 55
μισθώσεις που λογιστικοποιούνται σύμφωνα με την παρά
γραφο 6 του ΔΠΧΑ 16. Βραχυπρόθεσμη μίσθωση είναι η
μίσθωση η διάρκεια της οποίας, κατά την ημερομηνία έναρ
ξης, ισούται με 12 μήνες ή με λιγότερο. Η μίσθωση η οποία
περιλαμβάνει δικαίωμα αγοράς δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμη
μίσθωση.

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMember

member

Βελτιώσεις μισθίου [member]

Το μέλος αυτό αφορά μια κατηγορία ενσώματων παγίων που
αντιπροσωπεύει βελτιώσεις περιουσιακών στοιχείων που κατέ
χονται στο πλαίσιο συμφωνίας μίσθωσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

LeaseLiabilities

X instant,
credit

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Το ύψος των υποχρεώσεων που σχετίζονται με μισθώσεις της
οντότητας. Η μίσθωση είναι σύμβαση, ή μέρος σύμβασης, με
την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα χρήσης ενός υποκείμε
νου περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
έναντι ανταλλάγματος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 47 β

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

LeaseLiabilitiesMember

member

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει υποχρεώσεις από μισθώσεις.
[Παραπομπή: Υποχρεώσεις από μίσθωση]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Γ Συμφωνία
υποχρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες,
παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Απαιτήσεις από μισθώσεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει απαιτήσεις σχετικά με μισθώ
σεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H β
iii, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M
β iii, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LeasesAsLesseeRelatedParty
Transactions

X duration

Μίσθωση ως μισθωτής, συναλ
λαγές συνδεδεμένων μερών

Μισθώσεις στις οποίες η οντότητα ήταν ο μισθωτής σε συναλ
λαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 δ

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedParty
Transactions

X duration

Μίσθωση ως εκμισθωτής,
συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Μισθώσεις στις οποίες η οντότητα ήταν ο εκμισθωτής σε
συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα
μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 δ

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Νομική μορφή της οικονομικής
οντότητας

Πληροφορίες σχετικά με τη νομική δομή υπό την οποία λει
τουργεί η οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 a

ifrs-full

LegalProceedingsContingentLia
bilityMember

member

Ενδεχόμενη υποχρέωση για
νομικές διαδικασίες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ενδεχόμενη υποχρέωση για
νομικές διαδικασίες. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 88

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

X instant,
credit

Πρόβλεψη για νομικές διαδικα
σίες

Το ποσό της πρόβλεψης για νομικές διαδικασίες. [Παραπομπή:
Άλλες προβλέψεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
10 Α δικαστική υπόθεση, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionAb
stract

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionMem
ber

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει πρόβλεψη για νομικές διαδι
κασίες [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
10 Α δικαστική υπόθεση, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 87

Πρόβλεψη για νομικές διαδικα
σίες [abstract]

member

Πρόβλεψη για νομικές διαδικα
σίες [member]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LengthOfLifeOfLimitedLifeE
ntity

text

Διάρκεια ζωής οντότητας περιο
ρισμένης διάρκειας ζωής

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής της οντότητας εφό
σον πρόκειται για οντότητα περιορισμένης διάρκειας ζωής.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 δ

ifrs-full

Level1OfFairValueHierarchy
Member

member

Επίπεδο 1 της ιεραρχίας εύλογης
αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κατηγορία της ιεραρχίας εύλο
γης αξίας στην οποία οι εισροές των τεχνικών αποτίμησης
είναι επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογή)
σε ενεργές αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την
ημερομηνία επιμέτρησης.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 142,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHierar
chyMember

member

Επίπεδα 2 και 3 της ιεραρχίας
εύλογης αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συνδυασμένες κατηγορίες επι
πέδου 2 και επιπέδου 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. [Παρα
πομπή: Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]·
Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 142

ifrs-full

Level2OfFairValueHierarchy
Member

member

Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης
αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κατηγορία της ιεραρχίας εύλο
γης αξίας στην οποία οι εισροές στις τεχνικές αποτίμησης είναι
εισροές εκτός των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που
περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 οι οποίες είναι παρατηρήσιμες
για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άμεσα είτε
έμμεσα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β

ifrs-full

Level3OfFairValueHierarchy
Member

member

Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης
αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κατηγορία της ιεραρχίας εύλο
γης αξίας στην οποία οι εισροές στις τεχνικές αποτίμησης είναι
μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την
υποχρέωση. Μη παρατηρήσιμες εισροές είναι εισροές για τις
οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς και οι
οποίες αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσι
μες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις που θα χρησιμοποι
ούσαν οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την αποτίμηση του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LevelOfParticipationOfEntity
ComparedWithOtherParticipatin
gEntities

X.XX
instant

Επίπεδο συμμετοχής της οντό
τητας στο πρόγραμμα σε
σύγκριση με άλλες συμμετέχου
σες οντότητες

Η περιγραφή ένδειξης για το επίπεδο συμμετοχής της οντότη γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 148 δ v
τας σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σε σύγκριση με
άλλες συμμετέχουσες οντότητες. Παραδείγματα μέτρων που
μπορούν να δώσουν μια τέτοια ένδειξη είναι το ποσοστό της
οικονομικής οντότητας στο σύνολο των εισφορών στο πρό
γραμμα ή το ποσοστό της οικονομικής οντότητας στον συνο
λικό αριθμό ενεργών μελών, μελών που έχουν συνταξιοδοτη
θεί και πρώην μελών που δικαιούνται παροχές, εφόσον η πλη
ροφορία αυτή είναι διαθέσιμη. [Παραπομπή: Προγράμματα
καθορισμένων παροχών [member]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX
instant

Επίπεδο δείκτη τιμών

Η τιμή του επιπέδου του γενικού δείκτη τιμών που χρησιμο
ποιείται για την αναδιατύπωση πληροφοριών των οικονομικών
καταστάσεων οντότητας της οποίας το νόμισμα λειτουργίας
είναι νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 29 39 γ

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFinan
cialStatements

text

Επίπεδο στρογγυλοποίησης που
χρησιμοποιήθηκε στις οικονομι
κές καταστάσεις

Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο στρογγυλοποίησης που
χρησιμοποιήθηκε στην παρουσίαση των ποσών στις οικονομι
κές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 51 ε

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyAxis

axis

Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης
αξίας [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 142,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β

ifrs-full

Παθητικό

X instant,
credit

Παθητικό

Το ύψος παρούσας δέσμευσης της οντότητας για μεταφορά
οικονομικού πόρου ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων.
Ο οικονομικός πόρος είναι δικαίωμα που έχει τη δυνατότητα
να παραγάγει οικονομικά οφέλη.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 55,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 α,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 δ,
στοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

γνω
γνω
γνω
γνω
γνω
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

LiabilitiesAbstract

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
Resources

X instant,
credit

Υποχρεώσεις που απορρέουν
από εξερεύνηση και αξιολόγηση
ορυκτών πόρων

Το ποσό των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αναζή γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β
τηση ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται
μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανα
νεώσιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει
το νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη περιοχή,
καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας και της
οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού πόρου.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivities

X instant,
credit

Υποχρεώσεις που απορρέουν
από χρηματοδοτικές δραστηριό
τητες

Το ύψος των υποχρεώσεων για τις οποίες ταμειακές ροές
ταξινομήθηκαν, ή μελλοντικές ταμειακές ροές θα ταξινομη
θούν, στην κατάσταση των ταμειακών ροών, ως ταμειακές
ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται στη) χρηματοδό
τηση δραστηριοτήτων· Υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44Δ

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesAxis

axis

Υποχρεώσεις που απορρέουν
από χρηματοδοτικές δραστηριό
τητες [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44Δ

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesMember

member

Υποχρεώσεις που απορρέουν
από χρηματοδοτικές δραστηριό
τητες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει υποχρεώσεις που απορρέουν παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44Δ
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Αντιπροσωπεύει επίσης
την τυπική τιμή για τον άξονα «Υποχρεώσεις που απορρέουν
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

Υποχρεώσεις [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LiabilitiesArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
credit

Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλι
στηρίων συμβολαίων

Το ύψος των υποχρεώσεων δυνάμει εκδοθέντων ασφαλιστη
ρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Είδη
ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 55 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 ε - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 4 IG20 α - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 4 IG37 α - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Υποχρεώσεις προς κεντρικές
τράπεζες

Το ποσό των υποχρεώσεων σε κεντρικές τράπεζες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaim
sMember

member

Υποχρεώσεις για επελθούσες
αξιώσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη δέσμευση μιας οικονομικής
οντότητας να ελέγχει και να πληρώνει βάσιμες αξιώσεις για
ασφαλισμένα συμβάντα τα οποία έχουν ήδη επέλθει, συμπερι
λαμβανομένων συμβάντων που έχουν επέλθει αλλά σε σχέση
με τα οποία δεν έχουν αναφερθεί αξιώσεις, και άλλα πραγμα
τοποιηθέντα έξοδα ασφάλισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X instant,
credit

Υποχρεώσεις για επελθούσες
αξιώσεις που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Το ποσό των υποχρεώσεων για επελθούσες αξιώσεις που
απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο
γής του ΔΠΧΑ 17. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις για επελθούσες
αξιώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

X instant,
credit

Υποχρεώσεις από συναλλαγές
που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών

Το ύψος των υποχρεώσεων που απορρέουν από συναλλαγές
που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών. Συναλλαγές που αφορούν παροχές οι οποίες εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών, είναι συναλλαγές στο πλαίσιο των
οποίων η οικονομική οντότητα: α) λαμβάνει αγαθά ή υπηρε
σίες από τον προμηθευτή εκείνων των αγαθών ή υπηρεσιών
(συμπεριλαμβανομένου και ενός εργαζομένου) στο πλαίσιο
συμφωνίας παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών· ή β) αναλαμβάνει υποχρέωση να διακανονίσει τη συναλ
λαγή με τον προμηθευτή στο πλαίσιο συμφωνίας παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, ενώ άλλη οντότητα του
ιδίου ομίλου λαμβάνει εκείνα τα αγαθά ή υπηρεσίες. [Παρα
πομπή: Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 51 β i

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

Υποχρεώσεις που περιλαμβάνο
νται σε ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενες
προς πώληση

Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση. [Παραπομπή:
Υποχρεώσεις· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατε
χόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιστ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Αναληφθείσες υποχρεώσεις

Η εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία κτήσης, υποχρεώσεων
που αναλήφθηκαν (για παράδειγμα, υποχρέωση για ενδεχό
μενο αντάλλαγμα) ως μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε συνένωση
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ
iii

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDisposed2013

X duration,
credit

Υποχρεώσεις σε θυγατρική ή
επιχειρήσεις που αποκτήθηκαν ή
διατέθηκαν

Το ύψος των υποχρεώσεων σε θυγατρική ή επιχειρήσεις ή
άλλες επιχειρήσεις επί των οποίων αποκτάται ή χάνεται ο
έλεγχος. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 40 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementAxis

axis

Υποχρεώσεις που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία και εκδίδονται
με αδιαχώριστη πιστωτική ενί
σχυση τρίτου [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 98

ifrs-full

LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementMember

member

Υποχρεώσεις που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία και εκδίδονται
με αδιαχώριστη πιστωτική ενί
σχυση τρίτου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει υποχρεώσεις που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία και εκδίδονται με αδιαχώριστη πιστωτική
ενίσχυση τρίτου. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για
τον άξονα «Υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
και εκδίδονται με αδιαχώριστη πιστωτική ενίσχυση τρίτου»,
εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Υποχρεώ
σεις· Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 98

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Υποχρεώσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την παρούσα δέσμευση της
οντότητας για μεταφορά οικονομικού πόρου ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων. Ο οικονομικός πόρος είναι δικαίωμα
που έχει τη δυνατότητα να παραγάγει οικονομικά οφέλη. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγο
ρίες υποχρεώσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Πα
ραπομπή: Υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LiabilitiesOrComponentsOfEqui X instant,
tyRelatingToDiscretionaryPartici credit
pationFeatures

Υποχρεώσεις ή στοιχεία ιδίων
κεφαλαίων που σχετίζονται με
χαρακτηριστικά προαιρετικής
συμμετοχής

Το ποσό των υποχρεώσεων ή στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων
που σχετίζονται με χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής.
Χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής είναι συμβατικά
δικαιώματα λήψης επιπρόσθετων παροχών, συμπληρωματικά
των εγγυημένων παροχών: α) που είναι πιθανό να αποτελέ
σουν σημαντικό τμήμα των συνολικών συμβατικών παροχών·
β) των οποίων το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα ορίζεται συμβα
τικά από τον εκδότη και γ) που βασίζονται συμβατικά: i) στην
απόδοση συγκεκριμένης συγκέντρωσης συμβολαίων ή ενός
καθορισμένου τύπου συμβολαίου, ii) στις πραγματοποιηθείσες
ή/και μη πραγματοποιηθείσες αποδόσεις της επένδυσης συγκε
κριμένης συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων που κατέχε
ται από τον εκδότη ή iii) στο κέρδος ή τη ζημία της οικονο
μικής οντότητας ή του φορέα που εκδίδει το συμβόλαιο.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 στ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuarial
PresentValueOfPromisedRetire
mentBenefits

X instant,
credit

Υποχρεώσεις εκτός από την
αναλογιστική παρούσα αξία των
υπεσχημένων παροχών εξόδου
από την υπηρεσία

Το ποσό των υποχρεώσεων εκτός από την αναλογιστική
παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την
υπηρεσία σε προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία.
[Παραπομπή: Αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων
παροχών εξόδου από την υπηρεσία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 α v

ifrs-full

LiabilitiesRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelationTo
StructuredEntities

X instant,
credit

Υποχρεώσεις που αναγνωρίζο
νται στις οικονομικές καταστά
σεις της οντότητας σε σχέση με
τις συμμετοχές της σε οικονομι
κές οντότητες

Το ποσό των υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται στις οικονο γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 29 a
μικές καταστάσεις της οντότητας σε σχέση με τις συμμετοχές
της σε μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες.
[Παραπομπή: Υποχρεώσεις· Μη ενοποιημένες δομημένες οικο
νομικές οντότητες [member]]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LiabilitiesThatAriseBecauseInsu
rerIssuesOrFulfilsObligationsAri
singFromContractsWithinScope
OfIFRS4AndNonderivativeInve
stmentContracts

X instant,
credit

Υποχρεώσεις που προκύπτουν
επειδή ο ασφαλιστής εκδίδει
συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4
και επενδυτικές συμβάσεις μη
παραγώγων ή εκπληρώνει
δεσμεύσεις που απορρέουν από
τα παραπάνω

Το ποσό των υποχρεώσεων που προκύπτουν επειδή ο ασφαλι
στής εκδίδει συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 4 και επενδυτικές συμβάσεις μη παραγώγων, ή
εκπληρώνει δεσμεύσεις που απορρέουν από τα παραπάνω.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39C α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LiabilitiesToWhichSignifica
ntRestrictionsApply

X instant,
credit

Υποχρεώσεις για τις οποίες
ισχύουν σημαντικοί περιορισμοί

Το ποσό, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, των
υποχρεώσεων του ομίλου για τις οποίες ισχύουν σημαντικοί
περιορισμοί (για παράδειγμα, νομοθετικοί, συμβατικοί και
κανονιστικοί περιορισμοί) όσον αφορά την ικανότητα της
οικονομικής οντότητας να προβαίνει σε διακανονισμό των
υποχρεώσεων του ομίλου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 13 γ

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsuranceCo
ntractsAndReinsuranceContrac
tsIssuedAbstract

Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλι
στηρίων συμβολαίων [abstract]

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRiskOf X instant,
MaterialAdjustmentsWithinNext credit
FinancialYear

Υποχρεώσεις με σημαντικό κίν
δυνο ουσιωδών προσαρμογών
εντός του επόμενου οικονομικού
έτους

Το ποσό των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε παραδοχές που
χαρακτηρίζονται από σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδη προσαρμογή των ποσών των εν λόγω υποχρεώσεων
εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125 β

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBenefit
Plans

Καθαρή υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών

Το ποσό του ελλείμματος ή πλεονάσματος σε πρόγραμμα γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 α
καθορισμένων παροχών, προσαρμοσμένο ώστε να ληφθεί
υπόψη οιοδήποτε αποτέλεσμα περιορισμού καθαρής καθορι
σμένης παροχής στο ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχεί
ου. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

X instant,
credit
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LicenceFeeIncome

X duration,
credit

Έσοδα από τέλη για άδειες
χρήσης

Το ύψος των εσόδων που προκύπτουν από τέλη για άδειες
χρήσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

LicencesAndFranchises

X instant,
debit

Άδειες και δικαιοχρήσεις

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αφορούν το
δικαίωμα χρήσης ορισμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων
που ανήκουν σε άλλη οντότητα και το δικαίωμα άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση της επωνυμίας,
των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των μεθόδων, της διαφη
μιστικής υποστήριξης, της εμπορικής προώθησης και των προ
μηθειών που παρέχει άλλη οικονομική οντότητα. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 δ

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMember

member

Άδειες και δικαιοχρήσεις [mem
ber]

Το μέλος αυτό αφορά κατηγορία άυλων περιουσιακών στοι
χείων που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης ορισμένων
άυλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε άλλη οντό
τητα και το δικαίωμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότη
τας με χρήση της επωνυμίας, των εμπορευμάτων, των υπηρε
σιών, των μεθόδων, της διαφημιστικής υποστήριξης, της εμπο
ρικής προώθησης και των προμηθειών που παρέχει άλλη οικο
νομική οντότητα. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 δ

ifrs-full

LicencesMember

member

Άδειες [member]

Το μέλος αυτό αφορά κατηγορία άυλων περιουσιακών στοι
χείων που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης ορισμένων
άυλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε άλλη οντότη
τα. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMember

member

Είδη ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων ζωής [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συμβόλαια ασφάλισης ζωής.
[Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LifetimeExpectedCreditLosse
sMember

member

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής
[member]

Το μέλος αυτό αφορά τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που
απορρέουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης κατά την
αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου.
[Παραπομπή: Είδος επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτι
κών ζημιών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M β

ifrs-full

LimitationsThatMayResultInIn
formationNotFullyReflecting
FairValueOfAssetsAndLiabilitie
sInvolved

text

Περιγραφή του σκοπού της
χρησιμοποιηθείσας μεθόδου και
των περιορισμών που μπορεί να
έχουν ως αποτέλεσμα να μην
αντικατοπτρίζουν πλήρως οι
πληροφορίες την εύλογη αξία
των υπόψη περιουσιακών στοι
χείων και υποχρεώσεων

Η περιγραφή του σκοπού της χρησιμοποιηθείσας μεθόδου και
των περιορισμών που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μην
αντικατοπτρίζουν πλήρως οι πληροφορίες την εύλογη αξία των
συναφών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που υπει
σέρχονται σε ανάλυση ευαισθησίας η οποία αντικατοπτρίζει
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των παραμέτρων κινδύνου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 41 β

ifrs-full

LineItemsIncludingAmortisatio
nOfIntangibleAssetsIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

text

Περιγραφή του συγκεκριμένου
κονδυλίου (των συγκεκριμένων
κονδυλίων) σε κατάσταση λοι
πών συνολικών εσόδων στην
οποία περιλαμβάνεται η από
σβεση των άυλων περιουσιακών
στοιχείων

Η περιγραφή του συγκεκριμένου κονδυλίου (των συγκεκριμέ
νων κονδυλίων) σε κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων
στην οποία περιλαμβάνεται η απόσβεση των άυλων περιουσια
κών στοιχείων. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας· Έξοδα αποσβέσεων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 δ

esef_cor

LineItemsNotDimensionallyQua
lified

table

Κονδύλια μη κατάλληλα από
πλευράς διαστάσεων
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LineItemsOfRecognisedAsse
tsAndLiabilitiesRepresentingCo
ntinuingInvolvementInDereco
gnisedFinancialAssets

text

Περιγραφή κονδυλίων αναγνω
ρισμένων περιουσιακών στοι
χείων και υποχρεώσεων που
αντιπροσωπεύουν συνεχιζόμενη
συμμετοχή σε χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται

Η περιγραφή κονδυλίων στην κατάσταση οικονομικής θέσης
στην οποία αναγνωρίζονται οι λογιστικές αξίες των περιουσια
κών στοιχείων και υποχρεώσεων που αντιπροσωπεύουν συνε
χιζόμενη συμμετοχή σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E α

ifrs-full

LiquidityRiskMember

member

Κίνδυνος ρευστότητας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει
μια οντότητα πρόβλημα κατά την εκπλήρωση υποχρεώσεων
χρηματοοικονομικής φύσης, ο διακανονισμός των οποίων διε
νεργείται σε μετρητά ή με άλλα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7
32

ifrs-full

LivingAnimalsMember

member

Ζώντα ζώα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ζώντα ζώα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Δανειακές δεσμεύσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αμετάκλητες δεσμεύσεις για τη
χορήγηση πίστωσης υπό προκαθορισμένους όρους και προϋ
ποθέσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B8E,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusinessCom
binationMember

member

Αποκτηθέντα δάνεια σε συνέ
νωση επιχειρήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δάνεια τα οποία αποκτήθηκαν
σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 η

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Δάνεια και προκαταβολές σε
τράπεζες

Το ποσό των τραπεζικών δανείων και προκαταβολών της
οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LoansAndAdvancesToCustomers

X instant,
debit

Δάνεια και προκαταβολές σε
πελάτες

Το ποσό των δανείων και προκαταβολών της οντότητας σε
πελάτες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

LoansAndReceivables

X instant,
debit

Δάνεια και απαιτήσεις

Το ύψος των μη παραγώγων χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων με σταθερές ή προσδιορίσιμες καταβολές που
δεν είναι εισηγμένα σε ενεργό αγορά εκτός από: α) εκείνα που
η οικονομική οντότητα σκοπεύει να πωλήσει αμέσως ή στο
εγγύς μέλλον, τα οποία θα ταξινομηθούν ως διακρατούμενα
για διαπραγμάτευση και εκείνα που η οικονομική οντότητα
προσδιορίζει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
κατά την αρχική αναγνώριση· β) εκείνα που η οντότητα προσ
διορίζει ως διαθέσιμα προς πώληση κατά την αρχική αναγνώ
ριση· ή γ) εκείνα των οποίων ο κάτοχος δύναται να μην ανα
κτήσει ουσιαστικά ολόκληρη την αρχική επένδυση, για λόγους
εκτός από επιδείνωση πιστοληπτικής αξιοπιστίας, τα οποία θα
καταταχθούν ως διαθέσιμα προς πώληση. Συμμετοχή που απο
κτήθηκε σε συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων που δεν
είναι δάνεια και απαιτήσεις (για παράδειγμα, συμμετοχή σε
αμοιβαίο ή παρόμοιο κεφάλαιο) δεν αποτελεί δάνειο ή απαί
τηση. [Παραπομπή: Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LoansAndReceivablesCategory
Member

member

Δάνεια και απαιτήσεις, κατηγο
ρία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία δανείων και
απαιτήσεων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεί
ων. [Παραπομπή: Δάνεια και απαιτήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhichPer
mittedLenderToDemandAccele
ratedRepayment

X instant,
credit

Πληρωτέα δάνεια σε αθέτηση,
που επέτρεψε στον δανειοδότη
να απαιτήσει την εσπευσμένη
αποπληρωμή

Το ποσό των πληρωτέων δανείων σε αθέτηση των όρων, γεγο
νός που επέτρεψε στον δανειοδότη να απαιτήσει την εσπευ
σμένη αποπληρωμή.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 19
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Πληρωτέα δάνεια σε υπερημερία

Το ποσό των πληρωτέων δανείων σε υπερημερία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 18 β

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Ληφθέντα δάνεια

Το ποσό των ληφθέντων δανείων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Δάνεια προς το Δημόσιο

Το ποσό των δανείων προς το Δημόσιο τα οποία έχουν δοθεί
από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Δάνεια προς το Δημόσιο [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δάνεια προς το Δημόσιο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Μη τρέχον ποσοστό των μη
τρεχουσών δανειοληπτικών πρά
ξεων

Το μη τρέχον ποσοστό των μη τρεχουσών δανειοληπτικών
πράξεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

LongtermBorrowingsMember

member

Μακροπρόθεσμες δανειοληπτι
κές πράξεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μακροπρόθεσμες δανειοληπτι
κές πράξεις. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Γ Συμφωνία
υποχρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες,
παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Μακροπρόθεσμες συμβάσεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μακροπρόθεσμες συμβάσεις με
πελάτες.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LongtermDeposits

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες καταθέσεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων καταθέσεων που κατέχονται
από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

LongtermLegalProceedingsProvi
sion

X instant,
credit

Μη τρέχουσα πρόβλεψη για
νομικές διαδικασίες

Το ποσό της μη τρέχουσας πρόβλεψης για νομικές διαδικα
σίες. [Παραπομπή: Τρέχουσα πρόβλεψη για νομικές διαδικα
σίες]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
10 Α δικαστική υπόθεση, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Μη τρέχουσες διάφορες λοιπές
προβλέψεις

Το ποσό των διαφόρων μη τρεχουσών λοιπών προβλέψεων.
[Παραπομπή: Διάφορες άλλες προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 δ

ifrs-full

LongtermOnerousContractsPro
vision

X instant,
credit

Μη τρέχουσα πρόβλεψη για
επαχθείς συμβάσεις

Το ποσό της μη τρέχουσας πρόβλεψης για επαχθείς συμβάσεις.
[Παραπομπή: Πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 66

ifrs-full

LongtermProvisionForDecom
missioningRestorationAndReha
bilitationCosts

X instant,
credit

Μη τρέχουσα πρόβλεψη για
έξοδα παροπλισμού, αναμόρφω
σης και αποκατάστασης

Το ποσό της μη τρέχουσα πρόβλεψη για έξοδα παροπλισμού,
αναμόρφωσης και αποκατάστασης. [Παραπομπή: Πρόβλεψη
για τα έξοδα παροπλισμού, αποκατάστασης και εξυγίανσης]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Δ Παρα
δείγματα: Γνωστοποιήσεις, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

LongtermRestructuringProvision

X instant,
credit

Μη τρέχουσα πρόβλεψη ανα
διάρθρωσης

Το ποσό της μη τρέχουσας πρόβλεψης για αναδιάρθρωση.
[Παραπομπή: Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 70

ifrs-full

LongtermWarrantyProvision

X instant,
credit

Μη τρέχουσα πρόβλεψη εγγύη
σης

Το ποσό της μη τρέχουσας πρόβλεψης για εγγυήσεις. [Παρα
πομπή: Πρόβλεψη εγγυήσεων]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
1 Εγγυήσεις, παράδειγμα: ΔΛΠ
37 87
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LossComponentMember

member

Στοιχείο ζημίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το στοιχείο ζημίας της υπο
χρέωσης για την υπολειπόμενη κάλυψη. Η οντότητα δημιουρ
γεί (ή αυξάνει) το στοιχείο ζημίας της υποχρέωσης για την
υπολειπόμενη κάλυψη για επαχθή ομάδα, το οποίο απεικονίζει
τις ζημίες που αναγνωρίζονται εφαρμόζοντας τις παραγράφους
47–48 του ΔΠΧΑ 17. Με το στοιχείο ζημίας καθορίζονται τα
ποσά που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα ως αναστροφές
ζημιών στις επαχθείς ομάδες και, ως εκ τούτου, δεν συμπερι
λαμβάνονται στον καθορισμό των εσόδων από ασφάλιση. [Πα
ραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]· Καθαρές υπο
χρεώσεις ή περιουσιακά στοιχεία για την υπολειπόμενη κάλυ
ψη, μη συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου ζημίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

LossesArisingFromDerecognitio
nOfFinancialAssetsMeasuredA
tAmortisedCost

X duration,
credit

Ζημίες που προκύπτουν από την
παύση αναγνώρισης χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοι
χείων που επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος

Η ζημία που αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσό
δων, η οποία προκύπτει από την παύση αναγνώρισης χρημα
τοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 A

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToInte
restsInStructuredEntities

X duration,
credit

Ζημίες που υπέστη η οικονομική
οντότητα σε σχέση με συμμετο
χές της σε δομημένες οικονομι
κές οντότητες

Το ποσό των ζημιών που υπέστη η οικονομική οντότητα σε
σχέση με συμμετοχές της σε δομημένες οικονομικές οντότη
τες. [Παραπομπή: Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές
οντότητες [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 β

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValueOf
Derivatives

X duration,
credit

Ζημίες από μεταβολή στην
εύλογη αξία παραγώγων

Οι ζημίες που απορρέουν από μεταβολή στην εύλογη αξία
παραγώγων αναγνωρισθέντων στα αποτελέσματα. [Παραπομ
πή: Παράγωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInve
stmentProperties

X duration,
credit

Ζημίες από διαθέσεις επενδύ
σεων σε ακίνητα

Οι ζημίες από διαθέσεις επενδύσεων σε ακίνητα. [Παραπομπή:
Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

LossesOnDisposalsOfInve
stments

X duration,
credit

Ζημίες από διαθέσεις επενδύ
σεων

Οι ζημίες από διαθέσεις επενδύσεων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 δ

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncurre
ntAssets

X duration,
credit

Ζημίες από διαθέσεις μη κυκλο
φορούντων περιουσιακών στοι
χείων

Οι ζημίες από διαθέσεις μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Ζημίες από διαθέσεις ενσώμα
των παγίων

Οι ζημίες από διαθέσεις ενσωμάτων παγίων. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 γ

ifrs-full

LossesOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Ζημίες από διακανονισμούς δια
φορών

Οι ζημίες από διακανονισμούς διαφορών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 στ

ifrs-full

LTELicencesMember

member

Άδειες LTE [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει άδειες Long Term Evolution.
[Παραπομπή: Άδειες και δικαιοχρήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

Μηχανολογικός εξοπλισμός

X instant,
debit

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύουν απο
σβέσιμα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις λειτουργικές
δραστηριότητες. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 γ

ifrs-full

MachineryMember

member

Μηχανήματα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κατηγορία ενσώματων παγίων
που περιλαμβάνουν μακρόβια, αποσβέσιμα μηχανήματα που
χρησιμοποιούνται σε λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομ
πή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

MajorBusinessCombination
Member

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxExpen
seIncomeAbstract

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

ifrs-full

MajorCustomersMember

ifrs-full

member

Ετικέτα

Σημαντικές συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σημαντικές συνενώσεις επιχει
ρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 a

Σημαντικοί πελάτες [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 34

member

Πελάτες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει πελάτες. Αντιπροσωπεύει επί
σης την τυπική τιμή για τον άξονα «Σημαντικοί πελάτες», εάν
δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 34

MajorOrdinaryShareTransaction
sMember

member

Σημαντικές συνήθεις συναλλαγές
μετοχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σημαντικές συνήθεις συναλλα
γές μετοχών. [Παραπομπή: Κοινές μετοχές [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 στ

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMember

member

Σημαντικές αγορές περιουσια
κών στοιχείων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σημαντικές αγορές περιουσια
κών στοιχείων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 γ

ifrs-full

ManagementConclusionOnFair
PresentationAsConsequenceOf
Departure

text

Συμπέρασμα της διοίκησης περί
ακριβοδίκαιης παρουσίασης
συνεπεία παρέκκλισης

Το συμπέρασμα της διοίκησης ότι οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, την οικονο
μική επίδοση και τις ταμειακές ροές, όταν η οντότητα έχει
παρεκκλίνει από απαίτηση ενός ΔΠΧΑ.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 20 α

Κύριες συνιστώσες του φορολο
γικού εξόδου (εσόδου) [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MandatoryReserveDepositsAtCe
ntralBanks

X instant,
debit

Υποχρεωτικές καταθέσεις απο
θεματικών σε κεντρικές τράπεζες

Το ύψος των αποθεματικών που τηρούνται σε κατάθεση σε
κεντρική τράπεζα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ρυθμι
στικών αποθεματικών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

MarketApproachMember

member

Προσέγγιση βάσει της αγοράς
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τεχνική αποτίμησης που χρη
σιμοποιεί τιμές και άλλες συναφείς πληροφορίες παραγόμενες
από τις συναλλαγές της αγοράς που περιλαμβάνουν πανομοι
ότυπα ή συγκρίσιμα (ήτοι παρεμφερή) περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρε
ώσεων, όπως μια επιχείρηση.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 62

ifrs-full

MarketComparableCompanie
sMember

member

Συγκρίσιμες εταιρείες στην
αγορά [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ειδική τεχνική αποτίμησης παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
συνεπή με την προσέγγιση βάσει της αγοράς που περιλαμβάνει παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B5
ανάλυση εισροών από συγκρίσιμες οντότητες (για παράδειγμα
πολλαπλάσιο EBITDA, πολλαπλάσιο εσόδων, προεξόφληση
για έλλειψη εμπορευσιμότητας, υπερτίμημα για την απόκτηση
ελέγχου) στην τρέχουσα αγορά. [Παραπομπή: Προσέγγιση
βάσει της αγοράς [member]]

ifrs-full

MarketComparablePricesMember

member

Συγκρίσιμες τιμές στην αγορά
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ειδική τεχνική αποτίμησης που
είναι σύμφωνη με την προσέγγιση βάσει της αγοράς, η οποία
συνεπάγεται ανάλυση των εισροών από συγκρίσιμες τιμές (για
παράδειγμα, προσφερόμενες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο)
στην αγορά. [Παραπομπή: Προσέγγιση βάσει της αγοράς
[member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B5
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MarketRiskMember

member

Κίνδυνος αγοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο η εύλογη αξία ή οι
μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου
να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές
της αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς περιλαμβάνει τρία είδη κινδύ
νου: συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος επιτοκίου και άλλοι
κίνδυνοι τιμών. [Παραπομπή: Συναλλαγματικός κίνδυνος
[member]· Κίνδυνος επιτοκίου [member]· Άλλος κίνδυνος
τιμής [member]· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 128 α ii - Έναρξη ισχύος 11-2021, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 32

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Αγορές πελατών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 γ

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Αγορές πελατών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις αγορές πελατών. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Αγορές
πελατών», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 γ

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles

X instant,
debit

Τίτλοι εφημερίδων και τίτλοι
εκδόσεων

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσω
πεύουν αποκτηθέντα δικαιώματα μέσω εγγραφής σχετικά με
τη χρήση τίτλων εφημερίδων και τίτλων εκδόσεων. [Παραπομ
πή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 β

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitle
sMember

member

Τίτλοι εφημερίδων και τίτλοι
εκδόσεων [member]

Το μέλος αυτό αφορά κατηγορία άυλων περιουσιακών στοι
χείων που αντιπροσωπεύουν αποκτηθέντα δικαιώματα μέσω
εγγραφής σχετικά με τη χρήση τίτλων εφημερίδων και τίτλων
εκδόσεων. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της
υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpenseAb
stract

Ουσιώδη έσοδα και έξοδα [ab
stract]

ifrs-full

MaterialReconcilingItemsMem
ber

member

Ουσιώδη στοιχεία συμφωνίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ουσιώδεις προσαρμογές που
χρησιμοποιούνται για τη συμφωνία κονδυλίων στις οικονομι
κές καταστάσεις της οντότητας.

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Τιμολόγηση βάσει μήτρας (Ma
trix pricing) [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ειδική μαθηματική τεχνική παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B7
αποτίμησης που συνάδει με την προσέγγιση βάσει της αγοράς
και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποτίμηση ορισμένων
τύπων χρηματοοικονομικών μέσων, όπως τα χρεόγραφα,
χωρίς να βασίζεται η οντότητα αποκλειστικά σε επίσημες χρη
ματιστηριακές τιμές για τα συγκεκριμένα χρεόγραφα, αλλά
στη σχέση των χρεογράφων με άλλα συγκρίσιμα χρεόγραφα
αναφοράς με επίσημες χρηματιστηριακές τιμές. [Παραπομπή:
Προσέγγιση βάσει της αγοράς [member] Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMember

member

Ώριμα βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ώριμα βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία. Ώριμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα
τα οποία έχουν διατηρήσει τα χαρακτηριστικά των συγκομιδί
σιμων (για αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) ή είναι
σε θέση να υποστηρίζουν κανονικές συγκομιδές (για διαρκή
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία). [Παραπομπή: Βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28
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παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MaturityAnalysisForDerivative
FinancialLiabilities

text block

Γνωστοποίηση της ανάλυσης
ληκτότητας για παράγωγες χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις
[text block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτότητας για παράγωγες χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενα
πομενουσών συμβατικών ληκτοτήτων για εκείνες τις παράγω
γες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για τις οποίες οι συμβα
τικές ληκτότητες είναι αναγκαίες για την κατανόηση του χρο
νισμού των ταμειακών ροών. [Παραπομπή: Παράγωγες χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 39 β

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderivati
veFinancialLiabilities

text block

Γνωστοποίηση της ανάλυσης
ληκτότητας για μη παράγωγες
χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις [text block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης ληκτότητας για μη παράγωγες χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις (περιλαμβανομένων των συμβο
λαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης που έχουν εκδοθεί) που
δείχνει τις εναπομένουσες συμβατικές ληκτότητες. [Παραπομ
πή: Παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 39 a

ifrs-full

MaturityAxis

axis

Ληκτότητα [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 61, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 15 120 β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 109 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 132 β - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7
B11, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7
42E ε, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7
23B α

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk

X instant

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο

Το μέγεθος που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση
σε πιστωτικό κίνδυνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διακρα
τούμενες εξασφαλίσεις ή άλλες πιστωτικές ενισχύσεις (π.χ.
συμφωνίες συμψηφισμού που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια
συμψηφισμού σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 32) [Παραπομπή:
Πιστωτικός κίνδυνος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35ΙΑ α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 36 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MaximumExposureToCreditRi
skFinancialInstrumentsToWhich
ImpairmentRequirementsI
nIFRS9AreNotApplied

X instant

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο, χρηματοοικονομικά
μέσα στα οποία δεν εφαρμόζο
νται οι απαιτήσεις απομείωσης
στο ΔΠΧΑ 9

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με χρηματο
οικονομικά μέσα στα οποία δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις
απομείωσης στο ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Μέγιστη έκθεση σε
πιστωτικό κίνδυνο]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 36 a

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRi
skOfFinancialAssets

X instant

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
προσδιοριστεί ότι επιμετρώνται
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ότι επι
μετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Πα
ραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Μέγιστη έκθεση σε
πιστωτικό κίνδυνο]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 α

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRi
skOfLoansOrReceivables

X instant

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο δανείων ή απαιτήσεων

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο δανείων ή απαιτήσε
ων. [Παραπομπή: Δάνεια και απαιτήσεις· Πιστωτικός κίνδυνος
[member]· Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRi
skThatArisesFromContractsWith
inScopeOfIFRS17

X instant

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο που απορρέει από συμ
βόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17

Το ποσό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση στο
τέλος της περιόδου αναφοράς σε πιστωτικό κίνδυνο που απορ
ρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 17. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 131 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

MaximumExposureToLossFrom
ContinuingInvolvement

X instant

Μέγιστη έκθεση σε ζημία από
συνεχιζόμενη συμμετοχή

Το μέγεθος που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση
της οντότητας σε ζημία από τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της
σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει
να αναγνωρίζονται.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MaximumExposureToLossFro
mInterestsInStructuredEntities

X instant

Μέγιστη έκθεση σε ζημία από
συμμετοχές σε δομημένες οικο
νομικές οντότητες

Το μέγεθος που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση
της οικονομικής οντότητας σε ζημία από τις συμμετοχές της
σε δομημένες οικονομικές οντότητες. [Παραπομπή: Μη ενο
ποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 29 γ

ifrs-full

MaximumLimitOfLossesOf
StructuredEntitiesWhichEntityIs
RequiredToAbsorbBeforeOther
Parties

X instant,
credit

Ανώτατο όριο ζημιών δομημέ
νων οντοτήτων που απαιτείται
να απορροφήσει η οντότητα πριν
από άλλα μέρη

Το ανώτατο όριο ζημιών δομημένων οντοτήτων που απαιτείται
να απορροφήσει η οντότητα πριν από άλλα μέρη. [Παραπομ
πή: Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B26 δ

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Επιμέτρηση [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32Α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 α

ifrs-full

MeasurementBasesPropertyPla
ntAndEquipment

text

Βάσεις επιμέτρησης, ενσώματα
πάγια

Οι βάσεις επιμέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιο
ρισμό της ακαθάριστης λογιστικής αξίας για μια κατηγορία
ενσώματων παγίων. [Παραπομπή: Ακαθάριστη λογιστική
αξία [member]· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 α

ifrs-full

MeasurementPeriodAdjustmen
tsRecognisedForParticularAsse
tsLiabilitiesNoncontrollingIntere
stsOrItemsOfConsideration

X duration

Προσαρμογές της περιόδου επι
μέτρησης που αναγνωρίζονται
για συγκεκριμένα περιουσιακά
στοιχεία, υποχρεώσεις, μη ελέγ
χουσες συμμετοχές ή στοιχεία
ανταλλάγματος

Το μέγεθος των προσαρμογών των περιόδων επιμέτρησης που
αναγνωρίζονται για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, υπο
χρεώσεις, μη ελέγχουσες συμμετοχές ή στοιχεία ανταλλάγμα
τος εάν η αρχική λογιστικοποίηση για συνένωση επιχειρήσεων
δεν είναι πλήρης. Η περίοδος επιμέτρησης είναι η περίοδος
μετά την ημερομηνία κτήσης κατά την οποία ο αποκτών μπο
ρεί να προσαρμόσει τα προσωρινά ποσά που αναγνωρίζονται
για μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Μη ελέγχουσες
συμμετοχές· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 α iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MediaProductionExpense

X duration,
credit

Έξοδα παραγωγής μέσων ενη
μέρωσης

Το ύψος των εξόδων που προκύπτουν από παραγωγή μέσων
ενημέρωσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Τρέχον εμπόρευμα (κυκλοφο
ρούν ενεργητικό)

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό των εμπορευμάτων που αποκτήθηκαν προς μεταπώληση.
[Παραπομπή: Αποθέματα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 γ, κοινή
πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

MergerReserve

X instant,
credit

Αποθεματικό συγχωνεύσεων

Συστατικό των ιδίων κεφαλαίων που δύναται να προκύψει σε
σχέση με συνένωση επιχειρήσεων εκτός του πεδίου εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 3.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Αποθεματικό συγχωνεύσεων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα συστατικό στοιχείο των
ιδίων κεφαλαίων που δύναται να προκύψει σε σχέση με συνέ
νωση επιχειρήσεων εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Μέθοδος αξιολόγησης των ανα
μενόμενων πιστωτικών ζημιών
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Μέθοδος αξιολόγησης των ανα
μενόμενων πιστωτικών ζημιών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις μεθόδους αξιολόγησης παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B,
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Οι αναμενόμενες παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35H, παρά
πιστωτικές ζημίες είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των δειγμα: ΔΠΧΑ 7 35I
πιστωτικών ζημιών με τους αντίστοιχους κινδύνους αθέτησης
ως συντελεστές στάθμισης. Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Μέθοδος αξιολόγησης
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών» εάν δεν χρησιμοποι
είται άλλο μέλος.
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MethodOfDeterminingFairValue
OfInstrumentsOrInterests

text

Περιγραφή της μεθόδου επιμέ
τρησης της εύλογης αξίας τίτλων
ή συμμετοχών

Η περιγραφή της μεθόδου επιμέτρησης της εύλογης αξίας
συμμετοχικών δικαιωμάτων του αποκτώντος που μεταβιβά
σθηκαν ως αντίτιμο σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ
iv

ifrs-full

MethodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnalysis

text

Περιγραφή των μεθόδων και
παραδοχών που χρησιμοποι
ούνται κατά την εκπόνηση ανά
λυσης ευαισθησίας

Η περιγραφή των μεθόδων και παραδοχών που χρησιμοποι
ούνται κατά την εκπόνηση ανάλυσης ευαισθησίας για τα
είδη κινδύνου αγοράς στους οποίους είναι εκτεθειμένη η οικο
νομική οντότητα. [Παραπομπή: Κίνδυνος αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 40 β

ifrs-full

MethodsOfGenerationAxis

axis

Μέθοδοι παραγωγής [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118

ifrs-full

MethodsOfGenerationMember

member

Μέθοδοι παραγωγής [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις μεθόδους παραγωγής.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Μέ
θοδοι παραγωγής», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsedTo
DetermineSupplementaryInfor
mation

text

Περιγραφή μεθόδων μετατροπής
που χρησιμοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό συμπληρωματικών
πληροφοριών

Η περιγραφή της μεθόδου μετατροπής που χρησιμοποιήθηκε
για τον προσδιορισμό των συμπληρωματικών πληροφοριών
της οντότητας όταν η οντότητα εκθέτει τις πληροφορίες σε
νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας της ή το
νόμισμα παρουσίασης.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 21 57 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MethodsToDetermineAmountO
fChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsAndFinancialLiabilitie
sAttributableToChangesInCredi
tRisk

text

Περιγραφή μεθόδων προσδιορι
σμού του ύψους των μεταβολών
στην εύλογη αξία χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
και χρηματοοικονομικών υπο
χρεώσεων που αποδίδονται σε
μεταβολές στον πιστωτικό κίν
δυνο

Περιγραφή μεθόδων προσδιορισμού του ύψους των μεταβο γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 11 α
λών στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αποδί
δονται σε μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο, συμπεριλαμβα
νομένης επεξήγησης της καταλληλότητας των μεθόδων. [Πα
ραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSensiti
vityAnalysisReflectingInterde
pendenciesBetweenRiskVariables

text

Περιγραφή μεθόδων, παραμέ
τρων και παραδοχών που χρησι
μοποιούνται για την εκπόνηση
ανάλυσης ευαισθησίας που απο
τυπώνει τις αλληλεξαρτήσεις
μεταξύ μεταβλητών κινδύνου

Η περιγραφή της μεθόδου, των παραμέτρων και παραδοχών
που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση ανάλυσης ευαισθη
σίας που αποτυπώνει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ μεταβλητών
κινδύνου (για παράδειγμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισο
τιμίες) και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση χρηματοοικονο
μικών κινδύνων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 41 α

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureContrac
tsWithinScopeOfIFRS17Axis

axis

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των συμβο
λαίων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureContrac
tsWithinScopeOfIFRS17Member

member

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των συμβο
λαίων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις μεθόδους που χρησιμοποι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 117 α ούνται για την επιμέτρηση των συμβολαίων που εμπίπτουν στο Έναρξη ισχύος 1-1-2021
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
για την επιμέτρηση των συμβολαίων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν
για την επιμέτρηση του κινδύνου

Η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την
επιμέτρηση των κινδύνων από χρηματοοικονομικά μέσα. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 β

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInve
stmentsInAssociates

text

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
για τη λογιστικοποίηση επενδύ
σεων σε συγγενείς επιχειρήσεις

Η περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τη λογι
στικοποίηση επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. [Παρα
πομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 γ

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInve
stmentsInJointVentures

text

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
για τη λογιστικοποίηση επενδύ
σεων σε κοινοπραξίες

Η περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τη λογι
στικοποίηση επενδύσεων σε κονοπραξίες. [Παραπομπή: Κοι
νοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 γ

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInve
stmentsInSubsidiaries

text

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
για τη λογιστικοποίηση επενδύ
σεων σε θυγατρικές

Η περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τη λογι
στικοποίηση επενδύσεων σε θυγατρικές. [Παραπομπή: Θυγα
τρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 γ

ifrs-full

MethodUsedToDetermineSettle
mentAmountForPreexistingRela
tionshipForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
στον προσδιορισμό του ποσού
διακανονισμού για προϋπάρ
χουσα σχέση για συναλλαγή που
αναγνωρίζεται χωριστά από
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων και ανάληψη υποχρεώ
σεων σε συνένωση επιχειρήσεων

Η περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε στον προσ
διορισμό του ποσού διακανονισμού για προϋπάρχουσα σχέση
για συναλλαγές που αναγνωρίζονται χωριστά από την από
κτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων
σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 Ι iv

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Εξορυκτικά περιουσιακά στοι
χεία

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αφορά τις εξορυ
κτικές δραστηριότητες της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MiningAssetsMember

member

Εξορυκτικά περιουσιακά στοι
χεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα εξορυκτικά περιουσιακά
στοιχεία. [Παραπομπή: Εξορυκτικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Ακίνητα εξόρυξης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ακίνητα που αφορούν εξο
ρυκτικές δραστηριότητες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Δικαιώματα εξόρυξης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα που αφορούν
εξορυκτικές δραστηριότητες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

MiscellaneousAssetsAbstract

Διάφορα περιουσιακά στοιχεία
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsOfE
quityAbstract

Διάφορες συνιστώσες των ιδίων
κεφαλαίων [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAssetsAb
stract

Διάφορα κυκλοφορούντα περι
ουσιακά στοιχεία [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentLiabilitie
sAbstract

Διάφορες βραχυπρόθεσμες υπο
χρεώσεις [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Διάφορα ίδια κεφάλαια [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MiscellaneousLiabilitiesAbstract

Διάφορες υποχρεώσεις [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAsse
tsAbstract

Διάφορα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLiabili
tiesAbstract

Διάφορες μακροπρόθεσμες υπο
χρεώσεις [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Διάφορα άλλα συνολικά έσοδα
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingEx
pense

X duration,
credit

Διάφορα άλλα λειτουργικά
έξοδα

Το ποσό των διάφορων άλλων λειτουργικών εξόδων. [Παρα
πομπή: Άλλα λειτουργικά έσοδα (έξοδα)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingIn
come

X duration,
credit

Διάφορα άλλα λειτουργικά
έσοδα

Το ποσό των διάφορων άλλων λειτουργικών εσόδων. [Παρα
πομπή: Άλλα λειτουργικά έσοδα (έξοδα)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

Διάφορες άλλες προβλέψεις

Το ποσό των διάφορων άλλων προβλέψεων. [Παραπομπή:
Άλλες προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 δ

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvision
sAbstract

Διάφορες άλλες προβλέψεις [ab
stract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvision
sMember

member

Διάφορες άλλες προβλέψεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις διάφορες άλλες προβλέ
ψεις. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

MiscellaneousOtherReserve
sMember

member

Διάφορα άλλα αποθεματικά
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα των ιδίων
κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει διάφορα αποθεματικά τα
οποία η οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Άλλα αποθεματικά [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

MiscellaneousTimeBandsAb
stract

ifrs-full

ModelUsedToMeasureInve
stmentProperty

text

Επεξήγηση αν η οντότητα
εφάρμοσε το υπόδειγμα εύλογης
αξίας ή τη μέθοδο του κόστους
για να επιμετρήσει τις επενδύ
σεις σε ακίνητα

Η επεξήγηση αν η οντότητα εφάρμοσε το υπόδειγμα εύλογης
αξίας ή το υπόδειγμα κόστους για να επιμετρήσει τις επενδύ
σεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Υπόδειγμα εύλογης αξίας
[member]· Στο κόστος [member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 75 a

ifrs-full

MortgagesMember

member

Ενυπόθηκα δάνεια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία χρηματοοικονο
μικών περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύει τα δάνεια
για τη χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων όταν το περι
ουσιακό στοιχείο λειτουργεί ως εξασφάλιση για το δάνειο.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 6, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20B

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Μηχανοκίνητα οχήματα

Το ποσό ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα αυτοκι
νούμενα οχήματα εδάφους που χρησιμοποιούνται στις δραστη
ριότητες της οντότητας. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 στ

Άλλα χρονικά διαστήματα
καθυστέρησης [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

MotorVehiclesMember

member

Μηχανοκίνητα οχήματα [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύει τα αυτοκινούμενα οχήματα εδά
φους που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες της οντότη
τας. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 στ

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

member

Προγράμματα καθορισμένων
παροχών πολλών εργοδοτών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει προγράμματα καθορισμένων γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 33 β,
παροχών (εκτός από τα κρατικά προγράμματα) που: α) συγκε γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 34 β
ντρώνουν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εισφέρουν διάφο
ρες οντότητες που δεν τελούν υπό κοινό έλεγχο· και β) χρη
σιμοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για την καταβολή
παροχών στους υπαλλήλους περισσότερων από μία οντοτήτων
με βάση την παραδοχή ότι τα επίπεδα εισφορών και παροχών
καθορίζονται ανεξάρτητα από την ταυτότητα της οντότητας
που απασχολεί τους υπαλλήλους. [Παραπομπή: Προγράμματα
καθορισμένων παροχών [member]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarningsMeth
odMember

member

Μέθοδος πλεοναζόντων κερδών
(excess earnings) πολλαπλών
χρήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη τεχνική απο
τίμησης που είναι σύμφωνη με την προσέγγιση βάσει εισοδή
ματος, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση των πλεοναζόντων
κερδών ανά χρονικές περιόδους και χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση της εύλογης αξίας ορισμένων άυλων περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Προσέγγιση βάσει εισοδήματος
[member]·

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B11 γ

ifrs-full

NameOfAcquiree

text

Επωνυμία του αποκτώμενου

Η επωνυμία της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων τον έλεγχο
των οποίων αποκτά ο αποκτών σε μια συνένωση επιχειρήσε
ων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 α

ifrs-full

NameOfAssociate

text

Επωνυμία συγγενούς επιχείρη
σης

Η επωνυμία της συγγενούς επιχείρησης. [Παραπομπή: Συγγε
νείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NameOfEntityWhoseConsolida
tedFinancialStatementsHaveBe
enProducedForPublicUse

text

Η επωνυμία οντότητας της
οποίας οι ενοποιημένες οικονο
μικές καταστάσεις καταρτίστη
καν για δημόσια χρήση

Η επωνυμία της τελικής ή κάθε ενδιάμεσης μητρικής επιχεί
ρησης της οποίας οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
που είναι σύμφωνες προς τα ΔΠΧΑ καταρτίστηκαν για δημό
σια χρήση. [Παραπομπή: Ενοποιημένες [member]· ΔΠΧΑ
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 a

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNature
OfRelationshipWithGovernment

text

Ονομασία του φορέα του Δημο
σίου και φύση της σχέσης με τον
φορέα του Δημοσίου

Η ονομασία του φορέα του Δημοσίου και η φύση της σχέσης
του με την αναφέρουσα οντότητα (π.χ. έλεγχος, κοινός έλεγχος
ή σημαντική επιρροή). [Παραπομπή: Δημόσιο [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 26 a

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Ονομασία κοινής επιχείρησης

Η ονομασία μιας κοινής επιχείρησης. [Παραπομπή: Κοινές
επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α i

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Ονομασία κοινοπραξίας

Η ονομασία μιας κοινοπραξίας. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α i

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEntity
ProducingPubliclyAvailableFi
nancialStatements

text

Όνομα της αμέσως ανώτερης
μητρικής εταιρείας που καταρτί
ζει δημόσια διαθέσιμες οικονο
μικές καταστάσεις.

Το όνομα της αμέσως ανώτερης μητρικής εταιρείας που
καταρτίζει δημόσια διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 13

ifrs-full

NameOfParentEntity

text

Επωνυμία μητρικής οντότητας

Η επωνυμία της μητρικής οντότητας. [Παραπομπή: Μητρική
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 13
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Τύπος στοιχείου
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NameOfReportingEntityOrOther
MeansOfIdentification

text

Όνομα της αναφέρουσας οικο
νομικής οντότητας ή άλλος
προσδιορισμός της ταυτότητας

Η επωνυμία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας ή άλλος
προσδιορισμός της ταυτότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 51 a

ifrs-full

NameOfSubsidiary

text

Επωνυμία θυγατρικής

Η επωνυμία μιας θυγατρικής. [Παραπομπή: Θυγατρικές [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 12α,
γνωστοποίηση ΔΠΧΑ 12 19B α

ifrs-full

NameOfUltimateParentOfGroup

text

Επωνυμία τελικής μητρικής του
ομίλου

Η επωνυμία της τελικής ελέγχουσας οικονομικής οντότητας
του ομίλου.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 γ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEm
ployeeGroupsCovered

text

Ονόματα των εργοδοτών και των
ομάδων εργαζομένων που καλύ
πτονται

Τα ονόματα των εργοδοτών και των ομάδων εργαζομένων που
καλύπτουν τα προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρε
σία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36 a

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsTran
sferredDuringPeriodWhichDo
NotQualifyForDerecognition

text

Περιγραφή της φύσης των
μεταβιβασθέντων χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
τα οποία δεν έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται στο σύνολό τους

Η περιγραφή της φύσης των μεταβιβασθέντων χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν έχουν παύσει
να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους. [Παραπομπή: Μεταβιβα
σθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους [member]·
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D α

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsO
fOwnershipToWhichEntityRe
mainsExposed

text

Περιγραφή της φύσης των κιν
δύνων και των οφελών της
κυριότητας στους οποίους είναι
εκτεθειμένη η οικονομική οντό
τητα

Η περιγραφή της φύσης των κινδύνων και των οφελών της
κυριότητας των μεταβιβασθέντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζονται
στο σύνολό τους στους οποίους είναι εκτεθειμένη η οικονο
μική οντότητα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D β
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▼M2
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Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NetAmountArisingFromInsuran
ceContractsMember

member

Καθαρό ποσό που απορρέει από
ασφαλιστήρια συμβόλαια [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το καθαρό ποσό που απορρέει κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
από ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αντιπροσωπεύει επίσης την στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
τυπική τιμή για τον άξονα «Γνωστοποίηση ποσών που απορ 1-1-2021
ρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων
[member]]

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRe
ceivefixedInterestRateSwapsFor
WhichNetCashFlowsAreExchan
ged

X instant,
credit

Καθαρά ποσά συμβάσεων
ανταλλαγής επιτοκίου κυμαινό
μενο-πληρωμής (σταθερόείσπραξης) για τα οποία ανταλ
λάσσονται καθαρές ταμειακές
ροές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε
σχέση με τα καθαρά ποσά συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου
κυμαινόμενο-πληρωμής (σταθερό-είσπραξης) για τα οποία
ανταλλάσσονται καθαρές ταμειακές ροές. [Παραπομπή: Σύμ
βαση ανταλλαγής [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11D γ

ifrs-full

NetAssetsLiabilities

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία (υποχρεώ
σεις)

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων μετά την αφαίρεση του
ποσού των υποχρεώσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 1 IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια τεχνική αποτίμησης που
αντιπαραβάλλει την αξία των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitiesAb
stract

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία
(υποχρεώσεις) [abstract]

member

Καθαρή αξία ενεργητικού
[member]

Καθαρά κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία (υποχρεώσεις)
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NetDebt

X instant,
credit

Καθαρό χρέος

Το ποσό καθαρού χρέους της οικονομικής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

X instant,
debit

Καθαρά αναβαλλόμενα φορολο
γικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων αφού αφαιρεθούν οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις, όταν το απόλυτο ποσό των αναβαλλόμενων
φορολογικών περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το απόλυτο
ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. [Παρα
πομπή: Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· ανα
βαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 ζ i

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Καθαρές αναβαλλόμενες φορο
λογικές υποχρεώσεις

Το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
αφού αφαιρεθούν τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά
στοιχεία, όταν το απόλυτο ποσό των αναβαλλόμενων φορολο
γικών υποχρεώσεων υπερβαίνει το απόλυτο ποσό των αναβαλ
λόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή:
Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· αναβαλλό
μενες φορολογικές υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 ζ i

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tAxis

axis

Καθαρή υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 α

Καθαρά αναβαλλόμενα φορολο
γικά περιουσιακά στοιχεία και
καθαρές αναβαλλόμενες φορο
λογικές υποχρεώσεις [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tMember

member

Καθαρή υποχρέωση (περιου
σιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την καθαρή υποχρέωση (περι
ουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Καθαρή υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών», αν δεν χρη
σιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 α

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλι
στρα

Το ποσό των ασφαλίστρων που έχουν αποκτηθεί σε ασφαλι
στήρια συμβόλαια μετά την αφαίρεση των ασφαλίστρων αντα
σφάλισης. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
ments

X instant,
debit

Καθαρά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που υπό
κεινται σε συμψηφισμό, εκτελε
στές συμφωνίες-πλαίσια συμψη
φισμού ή παρόμοιες συμφωνίες

Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των ποσών που
υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή
παρόμοια συμφωνία, τα οποία δεν είχαν συμψηφισθεί με χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, από το καθαρό ποσό
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που υπόκει
νται σε συμψηφισμό ή σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμ
ψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία, που παρουσιάζεται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C ε

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsAbstract

Καθαρά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που υπό
κεινται σε συμψηφισμό, εκτελε
στές συμφωνίες-πλαίσια συμψη
φισμού ή παρόμοιες συμφωνίες
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Καθαρά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που υπό
κεινται σε συμψηφισμό, εκτελε
στές συμφωνίες-πλαίσια συμψη
φισμού ή παρόμοιες συμφωνίες
στην κατάσταση οικονομικής
θέσης

Το καθαρό ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων που υπόκεινται είτε σε συμψηφισμό είτε σε εκτελεστή
συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία, το
οποίο παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C γ

Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των ποσών που
υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή
παρόμοια συμφωνία, τα οποία δεν είχαν συμψηφισθεί με χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις, από το καθαρό ποσό των χρη
ματοοικονομικών υποχρεώσεων που υπόκεινται σε συμψηφι
σμό ή σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρό
μοια συμφωνία, που παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομι
κής θέσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C ε

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPo
sition

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

Καθαρά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που υπό
κεινται σε συμψηφισμό, εκτελε
στές συμφωνίες-πλαίσια συμψη
φισμού ή παρόμοιες συμφωνίες
στην κατάσταση οικονομικής
θέσης [abstract]

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubjectTo X instant,
OffsettingEnforceableMasterNet credit
tingArrangementsOrSimilarAgre
ements

Καθαρές χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που υπόκεινται σε
συμψηφισμό, εκτελεστές συμ
φωνίες-πλαίσια συμψηφισμού ή
παρόμοιες συμφωνίες

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubjectTo
OffsettingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimilarAgre
ementsAbstract

Καθαρές χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που υπόκεινται σε
συμψηφισμό, εκτελεστές συμ
φωνίες-πλαίσια συμψηφισμού ή
παρόμοιες συμφωνίες [abstract]
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Ετικέτα

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το καθαρό ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που
υπόκεινται είτε σε συμψηφισμό είτε σε εκτελεστή συμφωνίαπλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία, το οποίο παρου
σιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13C γ

NetFinancialLiabilitiesSubjectTo X instant,
OffsettingEnforceableMasterNet credit
tingArrangementsOrSimilarAgre
ementsInStatementOfFinancial
Position

Καθαρές χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που υπόκεινται σε
συμψηφισμό, εκτελεστές συμ
φωνίες-πλαίσια συμψηφισμού ή
παρόμοιες συμφωνίες στην
κατάσταση οικονομικής θέσης

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubjectTo
OffsettingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimilarAgre
ementsInStatementOfFinancial
PositionAbstract

Καθαρές χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που υπόκεινται σε
συμψηφισμό, εκτελεστές συμ
φωνίες-πλαίσια συμψηφισμού ή
παρόμοιες συμφωνίες στην
κατάσταση οικονομικής θέσης
[abstract]

ifrs-full

NetForeignExchangeGain

X duration,
credit

Καθαρά συναλλαγματικά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγματικές δια
φορές. [Παραπομπή: Συναλλαγματικά κέρδη (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 21 52 a

ifrs-full

NetForeignExchangeLoss

X duration,
credit

Καθαρή συναλλαγματική ζημία

Η καθαρή ζημία που προκύπτει από συναλλαγματικές διαφο
ρές. [Παραπομπή: Συναλλαγματικά κέρδη (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 21 52 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Καθαρή επένδυση σε χρηματο
δοτική μίσθωση

Η ακαθάριστη επένδυση στη χρηματοδοτική μίσθωση προεξο
φλούμενη με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Χρηματο
δοτική μίσθωση είναι η μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιο
κτησία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η ακαθάρι
στη επένδυση στη χρηματοδοτική μίσθωση είναι το άθροισμα:
α) των καταβολών μισθωμάτων που μπορεί να απαιτήσει ο
εκμισθωτής βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης· και β) κάθε μη
εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθω
τής. Το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης είναι το επιτόκιο το
οποίο εξισώνει την παρούσα αξία: α) της καταβολής μισθω
μάτων και β) της μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας με το
άθροισμα i) της εύλογης αξίας του υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου και ii) του αρχικού άμεσου κόστους του εκμισθωτή.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRemai
ningCoverageExcludingLos
sComponentMember

member

Καθαρές υποχρεώσεις ή περιου
σιακά στοιχεία για την υπολει
πόμενη κάλυψη, μη συμπερι
λαμβανομένου του στοιχείου
ζημίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις καθαρές υποχρεώσεις ή τα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία για το στοιχείο της υπολειπόμε
νης κάλυψης, μη συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου ζημίας,
αν υπάρχει. Η υποχρέωση για την υπολειπόμενη κάλυψη είναι
η δέσμευση μιας οικονομικής οντότητας να ελέγχει και να
πληρώνει βάσιμες αξιώσεις δυνάμει υφισταμένων ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων για ασφαλισμένα συμβάντα τα οποία δεν
έχουν επέλθει ακόμα (δηλαδή η δέσμευση που σχετίζεται με
την υπολειπόμενη περίοδο κάλυψης). [Παραπομπή: Ασφαλι
στήρια συμβόλαια [member]· Στοιχείο ζημίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

NetMovementInDeferredTaxAri
singFromRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του
αναβαλλόμενου φόρου που προ
κύπτει από υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τα αποτελέσματα

Το ποσό της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του αναβαλλόμε
νου φόρου που προκύπτει από υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα
αποτελέσματα [Παραπομπή: Αναβαλλόμενο φορολογικό περι
ουσιακό στοιχείο που συνδέεται με υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων· Αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση που συνδέεται με υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων· Κέρδη (ζη
μίες)]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 24,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B12 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

NetMovementInOtherRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLoss

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToOtherComprehensiveIncome
Abstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAbstract

X duration,
credit

Ετικέτα

Καθαρή κίνηση σε άλλα υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με τα αποτελέ
σματα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 14 δ IE5,
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 14 25
με αποτελέσματα τα οποία η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωρι
στά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Καθαρή
κίνηση σε υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα]

Καθαρή κίνηση σε υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τα λοιπά συνο
λικά έσοδα [abstract]

X duration,
credit

Καθαρή κίνηση σε υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τα αποτελέσματα

Καθαρή κίνηση σε υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τα αποτελέσματα
[abstract]

Το ποσό της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]·
Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 23,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 35
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMoveme
ntInRelatedDeferredTax

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMoveme
ntInRelatedDeferredTaxAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAttributableTo
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Καθαρή κίνηση σε υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τα αποτελέσματα,
η οποία μπορεί να αποδοθεί σε
μη ελέγχουσες συμμετοχές

Το ποσό της καθαρής κίνησης σε υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα
αποτελέσματα, η οποία μπορεί να αποδοθεί σε μη ελέγχουσες
συμμετοχές. [Παραπομπή: Καθαρή κίνηση σε υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τα αποτελέσματα· Μη ελέγχουσες συμμετοχές]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B25

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossDirectlyAssocia
tedWithDiscontinuedOperation

X duration,
credit

Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
αφορούν αποτελέσματα τα οποία
συνδέονται άμεσα με διακοπεί
σες δραστηριότητες

Το ποσό της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που αφορούν
αποτελέσματα τα οποία συνδέονται άμεσα με διακοπείσα δρα
στηριότητα. [Παραπομπή: Καθαρή κίνηση σε υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τα αποτελέσματα· Διακοπείσες δραστηριότητες
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 25

Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τα αποτελέσματα
και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο
του σχετικού αναβαλλόμενου
φόρου

Το ποσό της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 24,
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B12 α
με τα αποτελέσματα και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του
σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Καθαρή
κίνηση σε υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα· Καθαρή
κίνηση στο πλαίσιο του αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει
από υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα]

Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τα αποτελέσματα
και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο
του σχετικού αναβαλλόμενου
φόρου [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NetworkInfrastructureMember

member

Υποδομές δικτύου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύουν τις υποδομές δικτύου. [Παρα
πομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Νέα ΔΠΧΑ [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 30 β

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Νέα ΔΠΧΑ [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί
αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ. Αντιπροσωπεύει επίσης
την τυπική τιμή για τον άξονα «Νέα ΔΠΧΑ», εάν δεν χρησι
μοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 30 β

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLiabili
tiesRecognisedInBusinessCombi
nation

X duration,
credit

Νέες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που αναγνωρίζο
νται σε μια συνένωση επιχειρή
σεων

Το ποσό που αναγνωρίζεται για νέες υποχρεώσεις παροπλι
σμού που αναγνωρίζονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων.
[Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται
σε μια συνένωση επιχειρήσεων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisions

X duration,
credit

Νέες προβλέψεις, άλλες προβλέ
ψεις

Το ποσό που αναγνωρίζεται για νέες άλλες προβλέψεις. [Πα
ραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84 β

ifrs-full

NineYearsBeforeReportingYear
Member

member

Εννέα έτη πριν από το έτος
αναφοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το έτος που έληξε εννέα έτη
πριν από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

NominalAmountOfHedgingIn
strument

X.XX
instant

Ονομαστικό ποσό του μέσου
αντιστάθμισης

Το ονομαστικό ποσό του μέσου αντιστάθμισης. [Παραπομπή:
Μέσα αντιστάθμισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23B α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24A δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NominalAmountOfHedgingIn
strumentsInHedgingRelationship
sToWhichAmendmentsForIntere
stRateBenchmarkReformAreAp
plied

X instant

Ονομαστικό ποσό των μέσων
αντιστάθμισης σε σχέσεις αντι
στάθμισης στις οποίες εφαρμό
ζονται οι τροποποιήσεις για τη
μεταρρύθμιση των επιτοκίων
αναφοράς

Το ονομαστικό ποσό των μέσων αντιστάθμισης σε σχέσεις γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7.24H ε
αντιστάθμισης στις οποίες η οντότητα εφαρμόζει τις εξαιρέσεις
στο πεδίο εφαρμογής των τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση
των επιτοκίων αναφοράς [Παραπομπή: Ονομαστικό ποσό του
μέσου αντιστάθμισης]

ifrs-full

NominalOrPrincipalAmountOf
FinancialInstrumentOnDisconti
nuationOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBecause
CreditDerivativeIsUsedToMana
geCreditRisk

X instant

Ονομαστικό ποσό ή κεφάλαιο
χρηματοοικονομικού μέσου σε
διακοπή επιμέτρησης στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων επειδή το πιστωτικό
παράγωγο χρησιμοποιείται για
τη διαχείριση πιστωτικού κινδύ
νου

Το ονομαστικό ποσό ή το κεφάλαιο χρηματοοικονομικού γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24G γ
μέσου σε διακοπή της επιμέτρησής του στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων επειδή το πιστωτικό παράγωγο χρη
σιμοποιείται για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου του εν
λόγω χρηματοοικονομικού μέσου. [Παραπομπή: Πιστωτικός
κίνδυνος [member]· Παράγωγα [member]· Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterRepor
tingPeriodAxis

axis

Μη διορθωτικά γεγονότα μετά
την περίοδο αναφοράς [axis]]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 21

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

Μη διορθωτικά γεγονότα μετά
την περίοδο αναφοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα γεγονότα που επέρχονται
ανάμεσα στο τέλος της περιόδου αναφοράς και την ημερομη
νία κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται
για έκδοση και είναι ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν
μετά την περίοδο αναφοράς. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Μη διορθωτικά γεγονότα μετά
την περίοδο αναφοράς», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 10 21
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 17 17 β

NoncashAssetsDeclaredForDi
stributionToOwnersBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedForIs
sue

X instant,
debit

Μη ταμειακά περιουσιακά στοι
χεία που έχουν δηλωθεί για δια
νομή στους κατόχους μετοχών
προτού εγκριθεί η έκδοση των
οικονομικών καταστάσεων

Το ποσό μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων που έχουν
δηλωθεί για διανομή ως μέρισμα, όταν η ημερομηνία της
δήλωσης είναι μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, αλλά
προτού εγκριθεί η έκδοση των οικονομικών καταστάσεων.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDi
stributionToOwnersBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedForIs
sueAtFairValue

X instant,
debit

Μη ταμειακά περιουσιακά στοι
χεία που έχουν δηλωθεί για δια
νομή στους κατόχους μετοχών
προτού εγκριθεί η έκδοση των
οικονομικών καταστάσεων, στην
εύλογη αξία

Η εύλογη αξία των μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων που γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 17 17 γ
έχουν δηλωθεί για διανομή ως μέρισμα, όταν η ημερομηνία
της δήλωσης είναι μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς,
αλλά προτού εγκριθεί η έκδοση των οικονομικών καταστάσε
ων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Μη ταμειακά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν δηλωθεί για διάθεση στους
κατόχους μετοχών προτού εγκριθεί η έκδοση των οικονομικών
καταστάσεων]

ifrs-full

NoncashAssetsPledgedAsColla
teralForWhichTransfereeHasRi
ghtByContractOrCustomToSel
lOrRepledgeCollateral

X instant,
debit

Μη ταμειακά περιουσιακά στοι
χεία που έχουν ενεχυριαστεί ως
εξασφάλιση για την οποία ο
εκδοχέας έχει δικαίωμα, βάσει
σύμβασης ή συνήθειας, να
πωλήσει ή να επανενεχυριάσει
την εξασφάλιση

Το ποσό των μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων (όπως
είναι οι χρεωστικοί και συμμετοχικοί τίτλοι) που παρέχονται
ως εξασφάλιση στον εκδοχέα, για το οποίο ο εκδοχέας έχει
δικαίωμα, βάσει σύμβασης ή συνήθειας, να πωλήσει ή να
επανενεχυριάσει την εξασφάλιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 3.2.23 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 37 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAcquire
eRecognisedAtAcquisitionDate

X instant,
credit

Μη ελέγχουσα συμμετοχή στον
αποκτώμενο που αναγνωρίζεται
κατά την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό της μη ελέγχουσας συμμετοχής στον αποκτώμενο
που αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία κτήσης για συνενώ
σεις επιχειρήσεων στις οποίες ο αποκτών κατέχει λιγότερο από
το 100 τοις εκατό των συμμετοχών στο εταιρικό κεφάλαιο του
αποκτώμενου κατά την ημερομηνία κτήσης. [Παραπομπή:
Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιε i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων σε μια θυγατρική που δεν
μπορεί να αποδοθεί, άμεσα ή έμμεσα, σε μητρική εταιρεία.
[Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιζ, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 10 22, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 12 στ

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMember

member

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή σε θυγατρική,
που δεν αναλογεί, απευθείας ή εμμέσως, στη μητρική εταιρεία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106

ifrs-full

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Μη τρέχοντα δεδουλευμένα
έσοδα

Το ποσό των μη τρεχόντων δεδουλευμένων εσόδων. [Παρα
πομπή: Δεδουλευμένα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Μη τρέχουσες προκαταβολές
που ελήφθησαν

Το μη τρέχον ποσό καταβεβλημένων πληρωμών για αγαθά ή
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο μέλλον. [Παρα
πομπή: Ληφθείσες προκαταβολές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που δεν εμπίπτουν στον
ορισμό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. [Παρα
πομπή: Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 66, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β ii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B10 β

ifrs-full

NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSale
Member

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μη κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για άμεση πώληση στην
τρέχουσα κατάστασή τους, μόνο βάσει όρων που είναι συνή
θεις και καθιερωμένοι για την πώληση τέτοιων περιουσιακών
στοιχείων, και για τα οποία η πώληση είναι πολύ πιθανή.
[Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE60,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 94, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 5 38

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία [abstract]

member

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που κατέχονται προς
πώληση [member]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForDistribu
tionToOwners

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα/ες προς διανομή στους ιδιοκτή
τες

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή
ομάδων διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα/-ες προς
διανομή στους ιδιοκτήτες. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 5 5 A

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα/ες προς πώληση

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή
ομάδων διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα/-ες προς
πώληση. [Παραπομπή: Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται
ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSale
Member

member

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα/ες προς πώληση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα μη κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία ή τις ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως
κατεχόμενα/-ες προς πώληση. [Παραπομπή: Ομάδες διάθεσης
που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση [member]·
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
προς πώληση [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 36 127

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSaleO
rAsHeldForDistributionToOw
ners

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα/ες προς πώληση ή ως κατεχό
μενα/-ες προς διανομή στους
ιδιοκτήτες

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή
ομάδων διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα/-ες προς
πώληση ή ως κατεχόμενα/-ες προς διανομή στους ιδιοκτήτες.
[Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή
ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα/-ες προς
διανομή στους ιδιοκτήτες· Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμε
να/-ες προς πώληση]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ι
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ifrs-full
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSaleO
rAsHeldForDistributionToOw
nersAbstract

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα/ες προς πώληση ή ως κατεχό
μενα/-ες προς διανομή στους
ιδιοκτήτες [abstract]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOtherThanFi
nancialInstrumentsDeferredTa
xAssetsPostemploymentBenefi
tAssetsAndRightsArisingUnde
rInsuranceContracts

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία εκτός από τα χρηματο
οικονομικά μέσα, τα αναβαλλό
μενα φορολογικά περιουσιακά
στοιχεία, τα περιουσιακά στοι
χεία όσον αφορά παροχές μετά
την έξοδο από την υπηρεσία και
τα δικαιώματα που ανακύπτουν
βάσει ασφαλιστήριων συμβο
λαίων

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
εκτός από τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα αναβαλλόμενα
φορολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία
όσον αφορά παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και
τα δικαιώματα που ανακύπτουν βάσει ασφαλιστήριων συμβο
λαίων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά
στοιχεία· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]· Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία· Είδη ασφαλιστηρίων
συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33 β

ifrs-full

NoncurrentAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που αναγνωρίζονται
από την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν
σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 στ

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAsse
tsMember

member

Μη κυκλοφορούντα βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα μη κυκλοφορούντα βιολο
γικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων συμβατικών περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Μακροπρόθεσμες συμβατικές
υποχρεώσεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων συμβατικών υποχρεώσεων.
[Παραπομπή: Συμβατικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrumentsIs
sued

X instant,
credit

Μη κυκλοφορούντα εκδοθέντα
χρεωστικά μέσα

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων εκδοθέντων χρεωστικών
μέσων. [Παραπομπή: Εκδοθέντα χρεωστικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCusto
mers

X instant,
credit

Μη τρέχουσες καταθέσεις από
πελάτες

Το ποσό των μη τρεχουσών καταθέσεων από πελάτες. [Παρα
πομπή: Καταθέσεις από πελάτες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancia
lAssets

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα παράγωγα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων παράγωγων χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Παράγωγα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancial
Liabilities

X instant,
credit

Μακροπρόθεσμες παράγωγες
χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων παράγωγων χρηματοοικονομι
κών υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Παράγωγες χρηματοοικονο
μικές υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Τρέχοντα πληρωτέα μερίσματα

Το ποσό των μη τρεχόντων πληρωτέων μερισμάτων. [Παρα
πομπή: Πληρωτέα μερίσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Μακροπρόθεσμες οφειλές ειδι
κού φόρου κατανάλωσης

Το ποσό των μακροπρόθεσμων οφειλών ειδικού φόρου κατα
νάλωσης. [Παραπομπή: Πληρωτέοι ειδικοί φόροι κατανάλω
σης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

NoncurrentFinanceLeaseReceiva
bles

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
από χρηματοδοτική μίσθωση

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από χρηματοδο
τική μίσθωση. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από χρηματοδοτική
μίσθωση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στο αποσβεσμένο κόστος

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στο αποσβεσμένο
κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία στο αποσβεσμένο κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 στ

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sClassifiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων που κατατάσσο
νται ως διακρατούμενα για δια
πραγμάτευση

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων και που κατατάσσονται ως διακρα
τούμενα για διαπραγμάτευση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των απο
τελεσμάτων που κατατάσσονται ως διακρατούμενα για δια
πραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tion

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, τα οποία προσ
διορίστηκαν ως τέτοια κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέ
στερα

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία επιμετρούμενων μέσω
των αποτελεσμάτων τα οποία προσδιορίστηκαν ως τέτοια κατά
την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων που προσδιορίστηκαν ως τέτοια κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sMandatorilyMeasuredAtFairVa
lue

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων που επιμετρού
νται υποχρεωτικά στην εύλογη
αξία

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται υποχρεωτικά στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ 9. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που επι
μετρούνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 a

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sMeasuredAsSuchInAccordance
WithExemptionForReacquisitio
nOfOwnEquityInstruments

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, επιμετρούμενα
σύμφωνα με την εξαίρεση για
επαναγορά ιδίων συμμετοχικών
τίτλων

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α ουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά Έναρξη ισχύος 1-1-2021
των, επιμετρούμενων σύμφωνα με την εξαίρεση για επαναγορά
ιδίων συμμετοχικών τίτλων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, επιμετρούμενα σύμφωνα με την εξαίρεση για επανα
γορά ιδίων συμμετοχικών τίτλων]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sMeasuredAsSuchInAccordance
WithExemptionForRepurchaseO
fOwnFinancialLiabilities

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, επιμετρούμενα
σύμφωνα με την εξαίρεση για
επαναγορά ιδίων χρηματοοικο
νομικών υποχρεώσεων

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά
των, επιμετρούμενων σύμφωνα με την εξαίρεση για επαναγορά
ιδίων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, επιμετρούμενα σύμφωνα με την εξαίρεση
για επαναγορά ιδίων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAvai
lableforsale

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση· Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 25
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στο απο
σβεσμένο κόστος

Το ποσό των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων επιμετρούμενων στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο
κόστος]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ζ γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 στ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

Το ποσό των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε

NoncurrentFinancialLiabilitiesA
tAmortisedCost

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss
credit

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων [abstract]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLos
credit
sClassifiedAsHeldForTrading

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, οι οποίες κατατάσσο
νται ως διακρατούμενες για δια
πραγμάτευση

Το ποσό των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που πλη
ρούν τον ορισμό των διακρατούμενων για διαπραγμάτευση.
[Παραπομπή: Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώ
σεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss
credit
DesignatedUponInitialRecogni
tion

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων, οι οποίες προσδιορί
στηκαν ως τέτοιες κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέ
στερα

Το ποσό των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων που προσδιορίστηκαν ως τέτοιες κατά την αρχική
αναγνώριση ή μεταγενέστερα. [Παραπομπή: Μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων που προσδιορίστηκαν ως τέτοιες κατά την
αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Μη τρέχουσες κρατικές επιχο
ρηγήσεις

Το ποσό των μη τρεχουσών κρατικών επιχορηγήσεων που
αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως ανα
βαλλόμενα έσοδα. [Παραπομπή: Δημόσιο [member]· Αναβαλ
λόμενα έσοδα· Κρατικές επιχορηγήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityInve
stments

X instant,
debit

Μη τρέχουσες επενδύσεις που
διακρατούνται μέχρι τη λήξη

Το ποσό των μη τρεχουσών επενδύσεων που διακρατούνται
μέχρι τη λήξη. [Παραπομπή: Επενδύσεις που διακρατούνται
μέχρι τη λήξη]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Μη τρέχοντες πληρωτέοι τόκοι

Το ποσό των μη τρεχόντων πληρωτέων τόκων. [Παραπομπή:
Πληρωτέοι τόκοι]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Μη τρέχοντες εισπρακτέοι τόκοι

Το ποσό των μη τρεχόντων εισπρακτέων τόκων. [Παραπομπή:
Εισπρακτέοι τόκοι]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentInventories

X instant,
debit

Μη τρέχοντα αποθέματα

Το ποσό των μη τρεχόντων αποθεμάτων. [Παραπομπή: Απο
θέματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ζ

ifrs-full

NoncurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsInEqui
tyInstrumentsDesignatedAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncome

Μη τρέχοντα αποθέματα που
προέρχονται από εξορυκτικές
δραστηριότητες [abstract]

X instant,
debit

Μη τρέχουσες επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους που
προσδιορίζονται στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολι
κών εσόδων

Το ποσό των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε συμμετοχικούς γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 η
τίτλους που η οικονομική οντότητα έχει προσδιορίσει στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομ
πή: Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentInvestmentsOtherTha
nInvestmentsAccountedForUsin
gEquityMethod

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις
εκτός από τις επενδύσεις που
λογιστικοποιούνται με τη χρήση
της μεθόδου της καθαρής θέσης

Το ποσό των μακροπρόθεσμων επενδύσεων εκτός από τις
επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου
της καθαρής θέσης. [Παραπομπή: Επενδύσεις που λογιστικο
ποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης· Μη κυκλοφο
ρούντα περιουσιακά στοιχεία· Επενδύσεις εκτός από τις επεν
δύσεις που λογιστικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου της
καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
από μίσθωση

Το ποσό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από μίσθωση.
[Παραπομπή: Υποχρεώσεις από μίσθωση]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 47 β

ifrs-full

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Μη τρέχουσες προπληρωμές
μισθωμάτων

Το ποσό των μη τρεχουσών προπληρωμών για μισθώσεις.
[Παραπομπή: Μακροπρόθεσμες προπληρωμές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το ποσό των υποχρεώσεων που δεν εμπίπτουν στον ορισμό
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Βραχυπρό
θεσμες υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 69, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β iv,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B10 β

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε συνένωση
επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
[abstract]

X instant,
credit

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
που αναγνωρίζονται από την
ημερομηνία κτήσης
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

NoncurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Μη τρέχοντα δάνεια και απαι
τήσεις

Το ποσό των μη τρεχόντων δανείων και απαιτήσεων. [Παρα
πομπή: Δάνεια και απαιτήσεις]

ifrs-full

NoncurrentNoncashAssetsPled
gedAsCollateralForWhichTran
sfereeHasRightByContractOrCu
stomToSellOrRepledgeCollateral

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα μη ταμειακά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση για
την οποία ο εκδοχέας έχει
δικαίωμα, βάσει σύμβασης ή
συνήθειας, να πωλήσει ή να
επανενεχυριάσει την εξασφάλιση

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων μη ταμειακών περιουσια γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 3.2.23 α,
κών στοιχείων (όπως είναι οι χρεωστικοί και συμμετοχικοί γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 37 α τίτλοι) που παρέχονται ως εξασφάλιση στον εκδοχέα, για το Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
οποίο ο εκδοχέας έχει δικαίωμα, βάσει σύμβασης ή συνήθειας,
να πωλήσει ή να επανενεχυριάσει την εξασφάλιση.

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Τρέχοντα αποθέματα μεταλλεύ
ματος

Ταξινόμηση των τρεχόντων αποθεμάτων που αντιπροσω
πεύουν το ύψος των αποθεμάτων μεταλλεύματος. [Παραπομ
πή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

NoncurrentPayables

X instant,
credit

Εμπορικοί και άλλοι μη τρέχο
ντες πληρωτέοι λογαριασμοί

Το ποσό των μη τρεχόντων εμπορικών πληρωτέων λογαρια
σμών και των μακροπρόθεσμων άλλων πληρωτέων λογαρια
σμών. [Παραπομπή: Άλλοι μη τρέχοντες πληρωτέοι λογαρια
σμοί· Μη τρέχοντες εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ια

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurchase
OfEnergy

Το ποσό των τρεχόντων πληρωτέων λογαριασμών για την
αγορά ενέργειας. [Παραπομπή: Πληρωτέα ποσά για την
αγορά ενέργειας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

Εμπορικοί και άλλοι τρέχοντες
πληρωτέοι λογαριασμοί [ab
stract]

X instant,
credit

Τρέχοντες πληρωτέοι λογαρια
σμοί για την αγορά ενέργειας
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Μη τρέχοντες πληρωτέοι λογα
ριασμοί για την αγορά μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

Το ποσό των μη τρεχόντων πληρωτέων λογαριασμών για την
αγορά μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. [Παρα
πομπή: Πληρωτέοι λογαριασμοί για την αγορά μη κυκλοφο
ρούντων περιουσιακών στοιχείων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocialSe
curityAndTaxesOtherThanInco
meTax

X instant,
credit

Μη τρέχοντες πληρωτέοι λογα
ριασμοί για κοινωνική ασφάλιση
και φόρους εκτός του φόρου
εισοδήματος

Το ποσό των μακροπρόθεσμων πληρωτέων λογαριασμών για
κοινωνική ασφάλιση και φόρους εκτός του φόρου εισοδήμα
τος. [Παραπομπή: Πληρωτέοι λογαριασμοί για κοινωνική
ασφάλιση και φόρους εκτός του φόρου εισοδήματος]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRelated
Parties

X instant,
credit

Μη τρέχοντα πληρωτέα ποσά σε
συνδεδεμένα μέρη

Το ύψος των μη τρεχόντων πληρωτέων ποσών που οφείλονται
σε συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [mem
ber]· Πληρωτέα ποσά σε συνδεδεμένα μέρη]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTradeSup
pliers

X instant,
credit

Μη κυκλοφορούντες εμπορικοί
πληρωτέοι λογαριασμοί

Το μη τρέχον ποσό της οφειλόμενης πληρωμής προς προμη
θευτές αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στις δρα
στηριότητες της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Εμπο
ρικοί πληρωτέοι λογαριασμοί]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
BondsIssued

X instant,
credit

Μη τρέχον μέρος των μη
κυκλοφορούντων εκδοθέντων
ομολόγων

Το μη τρέχον μέρος των μη κυκλοφορούντων εκδοθέντων
ομολόγων. [Παραπομπή: Εκδοθέντα ομόλογα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
BorrowingsByTypeAbstract

Μη τρέχον μέρος των μη τρε
χουσών δανειοληπτικών πράξε
ων, κατά είδος [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentPortionOfNoncurrent
CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Μη τρέχον μέρος των μη
κυκλοφορούντων εκδοθέντων
εμπορικών χρεογράφων

Το μη τρέχον μέρος των μη κυκλοφορούντων εκδοθέντων
εμπορικών χρεογράφων. [Παραπομπή: Εκδοθέντα εμπορικά
χρεόγραφα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
LoansReceived

X instant,
credit

Μη τρέχον μέρος των μη τρε
χόντων ληφθέντων δανείων

Το μη τρέχον μέρος των μη τρεχόντων ληφθέντων δανείων.
[Παραπομπή: Ληφθέντα δάνεια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Μη τρέχον μέρος των εκδοθέ
ντων μη κυκλοφορούντων γραμ
ματίων και χρεωστικών ομολό
γων

Το μη τρέχον μέρος των εκδοθέντων μη κυκλοφορούντων
γραμματίων και χρεωστικών ομολόγων. [Παραπομπή: Εκδο
θέντα γραμμάτια και χρεωστικά ομόλογα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren
tSecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Τρέχον μέρος των μη τρεχόντων
εξασφαλισμένων τραπεζικών
δανείων που έχουν ληφθεί

Το μη τρέχον μέρος των μη τρεχόντων εξασφαλισμένων τρα
πεζικών δανείων που έχουν ληφθεί. [Παραπομπή: Εξασφαλι
σμένα τραπεζικά δάνεια που έχουν ληφθεί]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurre
ntUnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Μη τρέχον μέρος των μη τρε
χόντων μη εξασφαλισμένων
τραπεζικών δανείων που έχουν
ληφθεί

Το μη τρέχον μέρος των μη τρεχόντων μη εξασφαλισμένων
τραπεζικών δανείων που έχουν ληφθεί. [Παραπομπή: Μη εξα
σφαλισμένα τραπεζικά δάνεια που έχουν ληφθεί]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentPortionOfOtherNon
currentBorrowings

X instant,
credit

Μη τρέχον μέρος άλλων μη
τρεχουσών δανειοληπτικών πρά
ξεων

Το μη τρέχον μέρος των άλλων μη τρεχουσών δανειοληπτικών
πράξεων. [Παραπομπή: Άλλες δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες προπληρωμές

Το ποσό των μακροπρόθεσμων προπληρωμών. [Παραπομπή:
Προπληρωμές]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Μη τρέχουσες προπληρωμές και
μη τρέχοντα δεδουλευμένα
έσοδα

Το ποσό των μη τρεχουσών προπληρωμών και των μη τρεχό
ντων δεδουλευμένων εσόδων. [Παραπομπή: Προπληρωμές·
Δεδουλευμένα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNon
currentAccruedIncome

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNon
currentAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία προγραμματισμού

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
προγραμματισμού. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προ
γραμματισμού]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Μη τρέχουσες προβλέψεις

Το ποσό των μη τρεχουσών προβλέψεων. [Παραπομπή: Προ
βλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιβ

ifrs-full

NoncurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

X instant,
credit

Μη τρέχουσες προβλέψεις για
παροχές σε εργαζομένους

Το ποσό των μη τρεχουσών προβλέψεων για παροχές σε εργα
ζομένους. [Παραπομπή: Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομέ
νους]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 78 δ

ifrs-full

NoncurrentReceivables

X instant,
debit

Εμπορικές και άλλες μακροπρό
θεσμες απαιτήσεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων και
των μακροπρόθεσμων άλλων απαιτήσεων. [Παραπομπή: Μη
τρέχουσες εμπορικές απαιτήσεις· Άλλες μακροπρόθεσμες απαι
τήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 η, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 78 β

Μη τρέχουσες προπληρωμές και
μη κυκλοφορούντα δεδουλευ
μένα έσοδα [abstract]
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Μη τρέχουσες προβλέψεις [ab
stract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentReceivablesAbstract

Εμπορικές και άλλες μακροπρό
θεσμες απαιτήσεις [abstract]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
από συγγενείς επιχειρήσεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από συγγενείς
επιχειρήσεις. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFrom
JointVentures

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
από κοινοπραξίες

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από κοινοπραξίες.
[Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFrom
RelatedParties

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
από συνδεδεμένα μέρη

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από συνδεδεμένα
μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromCo
ntractsWithCustomers

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
από συμβάσεις με πελάτες

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από συμβάσεις με
πελάτες. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromRe
ntalOfProperties

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
από εκμίσθωση ακινήτων

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από εκμίσθωση
ακινήτων. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από εκμίσθωση ακινήτων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromSale
OfProperties

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
από πώληση ακινήτων

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από πώληση ακι
νήτων. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από πώληση ακινήτων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromTa
xesOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
από φόρους εκτός του φόρου
εισοδήματος

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από φόρους εκτός
του φόρου εισοδήματος. [Παραπομπή: Απαιτήσεις από φόρους
εκτός του φόρου εισοδήματος]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentRecognisedAssetsDe
finedBenefitPlan

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούν καθαρό περι
ουσιακό στοιχείο καθορισμένων
παροχών

Το ποσό του μη κυκλοφορούντος καθαρού περιουσιακού στοι
χείου καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Καθαρό περιου
σιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabilities
DefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Βραχυπρόθεσμη καθαρή υπο
χρέωση καθορισμένων παροχών

Το ποσό της βραχυπρόθεσμης καθαρής υποχρέωσης καθορι
σμένων παροχών. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση καθορι
σμένων παροχών]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Μη τρέχουσα πρόβλεψη για
επιστροφές χρημάτων

Το ποσό της μη τρέχουσας πρόβλεψης για επιστροφές χρημά
των. [Παραπομπή: Πρόβλεψη για επιστροφές χρημάτων]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
4 Πολιτική για επιστροφές χρημά
των, παράδειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Μη κυκλοφορούντα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμά τους
με περιορισμό χρήσης

Το ποσό μη κυκλοφορούντων ταμειακών διαθεσίμων και ισο
δυνάμων τους με περιορισμό χρήσης. [Παραπομπή: Ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμά τους με περιορισμό χρήσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Μη τρέχοντα πληρωτέα ποσά
από παρακρατήσεις

Το ποσό των μη τρεχόντων πληρωτέων ποσών από παρακρα
τήσεις. [Παραπομπή: Πληρωτέα ποσά από παρακρατήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Μη τρέχουσες εμπορικές απαι
τήσεις

Το ποσό των μη τρεχουσών εμπορικών απαιτήσεων. [Παρα
πομπή: Εμπορικές απαιτήσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTaxPaya
bles

X instant,
credit

Μη τρέχουσες οφειλές φόρου
προστιθέμενης αξίας

Το ποσό των μη τρεχουσών οφειλών φόρου προστιθέμενης
αξίας. [Παραπομπή: Οφειλές φόρου προστιθέμενης αξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NoncurrentValueAddedTaxRe
ceivables

X instant,
debit

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
φόρου προστιθέμενης αξίας

Το ποσό των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων φόρου προστιθέ
μενης αξίας. [Παραπομπή: Απαιτήσεις φόρου προστιθέμενης
αξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabilitie
sUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Μη παράγωγες χρηματοοικονο
μικές υποχρεώσεις, απροεξό
φλητες ταμειακές ροές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε
σχέση με μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 39 a

ifrs-full

NonderivativeInvestmentCo
ntractLiabilitiesMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLossAp
plyingIAS39

X instant,
credit

Υποχρεώσεις επενδυτικών συμ
βάσεων μη παραγώγων επιμε
τρούμενες στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων με
εφαρμογή του ΔΛΠ 39

Το ποσό των υποχρεώσεων επενδυτικών συμβάσεων μη παρα
γώγων επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων με εφαρμογή του ΔΛΠ 39. [Παραπομπή: Παράγωγα
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39C α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

NongovernmentCustomersMem
ber

member

Πελάτες ιδιώτες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τους πελάτες ιδιώτες. [Παρα
πομπή: Δημόσιο [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 γ

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquired
ByExercisingRightsToRecove
ries

X instant,
credit

Μη ασφαλιστικά περιουσιακά
στοιχεία που αποκτήθηκαν από
την άσκηση δικαιωμάτων
είσπραξης

Το ποσό των μη ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν από την άσκηση δικαιωμάτων είσπραξης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 η Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

NonlifeInsuranceContractsMem
ber

member

Ασφαλιστήρια συμβόλαια εκτός
της ασφάλειας ζωής [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
εκτός της ασφάλειας ζωής. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων
συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NonrecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Μη επαναλαμβανόμενη επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις επιμετρήσεις της εύλογης
αξίας που απαιτούνται ή επιτρέπονται βάσει άλλων ΔΠΧΑ
στην έκθεση οικονομικής κατάστασης σε συγκεκριμένες περι
στάσεις. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 a

ifrs-full

NonsubscriptionCirculationReve
nue

X duration,
credit

Έσοδα από κυκλοφορία εκτός
εγγραφών

Το ποσό των εσόδων από την κυκλοφορία που δεν προέρχο
νται από εγγραφές. [Παραπομπή: Έσοδα· Έσοδα από κυκλο
φορία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAnd
MandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Εκδοθέντα γραμμάτια και χρεω
στικά ομόλογα

Το ποσό των γραμματίων και χρεωστικών ομολόγων που
έχουν εκδοθεί από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMember

member

Μη παραχθέντα εσωτερικώς
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει στοιχεία που δεν έχουν παρα
χθεί εσωτερικώς από την οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Ονομαστικό ποσό

Το ονομαστικό ποσό ή το ποσό σε μετρητά ενός χρηματοοι
κονομικού μέσου, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό
των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν για το μέσο αυτό.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Σημειώσεις, λογιστικές πολιτικές
και υποχρεωτικά στοιχεία βασι
κής ταξινόμησης στοιχείων,
θέση κειμένου — το στοιχείο
αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιεί
ται ως σημείο εκκίνησης για
ποσοστά κέρδους των γνωστο
ποιήσεων στις σημειώσεις των
δημοσιονομικών καταστάσεων
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NotLaterThanOneMonthMember

member

Κάτω του ενός μηνός [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο κάτω του
ενός μηνός.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11 α,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B35 α,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanOneYearMember

member

κάτω του ενός έτους [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο κάτω του
ενός έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 61 α, γνω
στοποίηση ΔΠΧΑ 16 97, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 16 94, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 17 132 β - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 7 B11, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Κάτω των τριών μηνών [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρονική περίοδο κάτω των
τριών μηνών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG28 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 37 α - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueInState
mentOfFinancialPositionButFor
WhichFairValueIsDisclosed
Member

member

Μη επιμετρούμενα στην εύλογη
αξία στην έκθεση οικονομικής
κατάστασης αλλά για τα οποία
γνωστοποιείται η εύλογη αξία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που δεν επιμετρού
νται στην εύλογη αξία στην έκθεση οικονομικής κατάστασης,
αλλά για τα οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία. [Παραπομ
πή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 97

ifrs-full

NumberAndAverageNumberO
fEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

Ο αριθμός του προσωπικού που απασχολεί η οντότητα σε μία
ημερομηνία.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Αριθμός και μέσος αριθμός
εργαζομένων [abstract]

X.XX
instant

Αριθμός εργαζομένων
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ifrs-full

▼M2
Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

NumberOfInstrumentsGrantedIn
SharebasedPaymentArrangement

ifrs-full

Πρόθεμα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

X.XX dura
tion

Αριθμός μέσων που παραχωρή
θηκαν σε συμφωνία παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών

Ο αριθμός των μέσων που παραχωρήθηκαν σε συμφωνία
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 2 IG23,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 2 45 a

NumberOfInstrumentsOrIntere
stsIssuedOrIssuable

X.XX
instant

Αριθμός μέσων ή συμμετοχών
που εκδίδονται ή θα εκδοθούν

Ο αριθμός των μέσων ή συμμετοχών που εκδίδονται ή θα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ
εκδοθούν κατά την ημερομηνία κτήσης για τις συμμετοχές iv
στο εταιρικό κεφάλαιο του αποκτώντος που μεταφέρονται ως
αντάλλαγμα σε μία συνένωση επιχειρήσεων.

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOtherEqui
tyInstrumentsGranted

X.XX dura
tion

Αριθμός άλλων συμμετοχικών
τίτλων που παραχωρήθηκαν σε
συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Ο αριθμός άλλων συμμετοχικών τίτλων (εκτός από μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης) που παραχωρήθηκαν σε συμφωνία
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 β,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX
instant

Αριθμός ζώντων ζώων

Ο αριθμός των ζώντων ζώων της οικονομικής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 46 β i

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
instant

Αριθμός άλλων συμμετοχικών
τίτλων που μπορούν να ασκη
θούν σε συμφωνία παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών

Ο αριθμός άλλων συμμετοχικών τίτλων (εκτός από μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης) που μπορούν να ασκηθούν σε συμ
φωνία παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVestedInShare
basedPaymentArrangement

X.XX dura
tion

Αριθμός άλλων συμμετοχικών
τίτλων που ασκούνται ή κατο
χυρώνονται σε συμφωνία παρο
χών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών

Ο αριθμός των άλλων συμμετοχικών τίτλων (εκτός από μετο
χικά δικαιώματα προαίρεσης) που ασκούνται ή κατοχυρώνο
νται σε συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45
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Ετικέτα

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX dura
tion

Αριθμός άλλων συμμετοχικών
τίτλων που εκπνέουν σε συμφω
νία παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών

Ο αριθμός άλλων συμμετοχικών τίτλων (εκτός από μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης) που εκπνέουν σε συμφωνία παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX dura
tion

Αριθμός άλλων συμμετοχικών
τίτλων που καταπίπτουν σε
συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Ο αριθμός άλλων συμμετοχικών τίτλων (εκτός από μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης) που καταπίπτουν σε συμφωνία παρο
χών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
instant

Αριθμός άλλων ανεξόφλητων
συμμετοχικών τίτλων σε συμ
φωνία παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών

Ο αριθμός άλλων ανεξόφλητων συμμετοχικών τίτλων (εκτός
από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης) σε συμφωνία παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherParticipantsO
fRetirementBenefitPlan

X.XX dura
tion

Αριθμός άλλων συμμετεχόντων
σε πρόγραμμα παροχών εξόδου
από την υπηρεσία

Ο αριθμός άλλων συμμετεχόντων σε πρόγραμμα παροχών εξό
δου από την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36 β

ifrs-full

NumberOfOutstandingShareO
ptions

X.XX
instant

Αριθμός ανεξόφλητων μετοχι
κών δικαιωμάτων προαίρεσης σε
συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Ο αριθμός των ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης σε συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β vi

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfRetire
mentBenefitPlanReceiving Bene
fits

X.XX dura
tion

Αριθμός συμμετεχόντων σε
πρόγραμμα παροχών εξόδου από
την υπηρεσία που λαμβάνουν
παροχές

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε πρόγραμμα παροχών εξόδου
από την υπηρεσία που λαμβάνουν παροχές.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 36 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

NumberOfShareOptionsExercisa
bleInSharebasedPaymentArran
gement

X.XX
instant

Αριθμός ανεξόφλητων μετοχι
κών δικαιωμάτων προαίρεσης τα
οποία μπορούν να ασκηθούν σε
συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Ο αριθμός των ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης τα οποία μπορούν να ασκηθούν σε συμφωνία παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β vii

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExercise
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX dura
tion

Αριθμός ανεξόφλητων μετοχι
κών δικαιωμάτων προαίρεσης τα
οποία ασκούνται σε συμφωνία
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών

Ο αριθμός των ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης τα οποία ασκούνται σε συμφωνία παροχών που εξαρτώ
νται από την αξία των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β iv

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExpire
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX dura
tion

Αριθμός ανεξόφλητων μετοχι
κών δικαιωμάτων προαίρεσης τα
οποία εκπνέουν σε συμφωνία
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών

Ο αριθμός των ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης τα οποία εκπνέουν σε συμφωνία παροχών που εξαρτώ
νται από την αξία των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β v

ifrs-full

NumberOfShareOptionsForfeite
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX dura
tion

Αριθμός ανεξόφλητων μετοχι
κών δικαιωμάτων προαίρεσης τα
οποία καταπίπτουν σε συμφωνία
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών

Ο αριθμός των ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης τα οποία καταπίπτουν σε συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β iii

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX dura
tion

Αριθμός ανεξόφλητων μετοχι
κών δικαιωμάτων προαίρεσης τα
οποία παραχωρούνται σε συμ
φωνία παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών

Ο αριθμός των ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαί
ρεσης τα οποία παραχωρούνται σε συμφωνία παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Αριθμός εγκεκριμένων μετοχών

Ο αριθμός των εγκεκριμένων μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α i

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Αριθμός μετοχών που έχουν
εκδοθεί

Ο αριθμός των μετοχών που έχουν εκδοθεί από την οικονο
μική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbstract

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAndFul
lyPaid

shares

Αριθμός μετοχών που έχουν
εκδοθεί και καταβληθεί πλήρως

Ο αριθμός των μετοχών που έχουν εκδοθεί από την οικονο
μική οντότητα, για τις οποίες έχει ληφθεί η πλήρης καταβολή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α ii

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedButNot
FullyPaid

shares

Αριθμός μετοχών που έχουν
εκδοθεί, αλλά δεν έχουν κατα
βληθεί πλήρως

Ο αριθμός των μετοχών που έχουν εκδοθεί από την οικονο
μική οντότητα, για τις οποίες δεν έχει ληφθεί η πλήρης κατα
βολή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α ii

ifrs-full

NumberOfSharesOutstanding

shares

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

Ο αριθμός των μετοχών που έχουν εγκριθεί και εκδοθεί, μείον
των ιδίων μετοχών που κατέχονται. [Παραπομπή: Ίδιες μετο
χές]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α iv

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
credit

Έξοδα χρήσης ακινήτου

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από υπηρεσίες χρήσης
ακινήτου που λαμβάνει η οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Εξοπλισμός γραφείων

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τον εξο
πλισμό που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των λειτουρ
γιών γραφείου, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στην παραγωγική
διαδικασία. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 η

Αριθμός μετοχών που έχουν
εκδοθεί [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OfficeEquipmentMember

member

Εξοπλισμός γραφείου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί
ται για την υποστήριξη των λειτουργιών γραφείου, ο οποίος
δεν χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. [Παραπομ
πή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 η

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία πετρε
λαίου και φυσικού αερίου

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την
έρευνα, αξιολόγηση, ανάπτυξη ή παραγωγή πετρελαίου και
φυσικού αερίου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Περιουσιακά στοιχεία πετρε
λαίου και φυσικού αερίου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα περιουσιακά στοιχεία
πετρελαίου και φυσικού αερίου. [Παραπομπή: Περιουσιακά
στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

OnDemandMember

member

Σε πρώτη ζήτηση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια χρονική περίοδο σε πρώτη
ζήτηση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OnerousContractsContingentLia
bilityMember

member

Ενδεχόμενη υποχρέωση για
επαχθείς συμβάσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ενδεχόμενη υποχρέωση για
επαχθείς συμβάσεις. Επαχθής σύμβαση είναι μια σύμβαση
στην οποία τα αναπόφευκτα κόστη εκπλήρωσης της δέσμευ
σης, σύμφωνα με τη σύμβαση, υπερβαίνουν τα οικονομικά
οφέλη που αναμένεται να αποκομιστούν σύμφωνα με αυτήν
τη σύμβαση. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 88
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Πρόβλεψη για επαχθείς συμβά
σεις

Το ποσό της πρόβλεψης για επαχθείς συμβάσεις. Επαχθής
σύμβαση είναι μια σύμβαση στην οποία τα αναπόφευκτα
κόστη εκπλήρωσης της δέσμευσης, σύμφωνα με τη σύμβαση,
υπερβαίνουν τα οικονομικά οφέλη που αναμένεται να αποκο
μιστούν σύμφωνα με αυτήν τη σύμβαση. [Παραπομπή: Άλλες
προβλέψεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 66

ifrs-full

OnerousContractsProvision

ifrs-full

OnerousContractsProvisionAb
stract

ifrs-full

OnerousContractsProvisionMem
ber

member

Πρόβλεψη για επαχθείς συμβά
σεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια πρόβλεψη για επαχθείς
συμβάσεις. [Παραπομπή: Πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 66

ifrs-full

OneYearBeforeReportingYear
Member

member

Ένα έτος πριν από το έτος ανα
φοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το έτος που έληξε ένα έτος
πριν από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

OperatingExpense

X duration,
credit

Λειτουργικά έξοδα

Το ποσό όλων των λειτουργικών εξόδων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OperatingExpenseExcludingCo
stOfSales

X duration,
credit

Λειτουργικές δαπάνες εξαιρου
μένου του κόστους πωληθέντων

Το ποσό των λειτουργικών δαπανών, εξαιρουμένου του
κόστους πωληθέντων. [Παραπομπή: Κόστος πωληθέντων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Έσοδα λειτουργικής μίσθωσης

Το ποσό των εσόδων λειτουργικής μίσθωσης. Λειτουργική
μίσθωση είναι η μίσθωση η οποία δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η
κυριότητα ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 90 β

Πρόβλεψη για επαχθείς συμβά
σεις [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OperatingSegmentsMember

member

Λειτουργικοί τομείς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τους λειτουργικούς τομείς. Ο γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28
λειτουργικός τομέας είναι συστατικό μέρος μιας οικονομικής
οντότητας: α) που αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότη
τες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και να αναλαμ
βάνει έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και εξόδων
που αφορούν συναλλαγές με άλλα συστατικά μέρη της ίδιας
οικονομικής οντότητας)· β) του οποίου τα αποτελέσματα εξε
τάζονται τακτικά από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων της οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων
σχετικά με την κατανομή πόρων στον τομέα και την εκτίμηση
της απόδοσής του· και γ) για τον οποίο διατίθενται χωριστές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες. [Παραπομπή: Έσοδα]

ifrs-full

OptionContractMember

member

Σύμβαση δικαιώματος προαίρε
σης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το παράγωγο χρηματοοικονο
μικό μέσο που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την
υποχρέωση, να αγοράσει ή να πωλήσει υποκείμενο στοιχείο
ενεργητικού σε συγκεκριμένη τιμή που καθορίζεται εκ των
προτέρων. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Υπόδειγμα αποτίμησης δικαιω
μάτων προαίρεσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη τεχνική αποτί
μησης που είναι σύμφωνη με την προσέγγιση βάσει εισοδή
ματος που συνεπάγεται την ανάλυση των μελλοντικών ποσών
με υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως
τον τύπο Black-Scholes-Merton ή ένα διωνυμικό μοντέλο (δη
λαδή μοντέλο πλέγματος), που ενσωματώνουν τεχνικές παρού
σας αξίας και αντανακλούν τόσο τη χρονική αξία όσο και την
εσωτερική αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης. [Παραπομπή:
Προσέγγιση βάσει εισοδήματος [member]·

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B11 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63

ifrs-full

OrdinarySharesMember

member

Κοινές μετοχές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τους συμμετοχικούς τίτλους
που έπονται σε δικαιώματα όλων των λοιπών κατηγοριών
των συμμετοχικών τίτλων. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική
τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες κοινών μετοχών», εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 79 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Αρχικά περιουσιακά στοιχεία
πριν από τη μεταβίβαση

Το ποσό των αρχικών περιουσιακών στοιχείων πριν από τη
μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων
που η οικονομική οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει κατά
την έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξής της.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42D στ

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNoncashI
tems

X duration,
credit

Άλλες προσαρμογές για τα μη
ταμειακά στοιχεία

Προσαρμογές για τα μη ταμειακά στοιχεία για τη συμφωνία
κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που
χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες, τις οποίες
η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhichCa
shEffectsAreInvestingOrFinan
cingCashFlow

X duration,
credit

Άλλες προσαρμογές για τις
οποίες οι ταμειακές συνέπειες
συνίστανται σε ταμειακές ροές
επενδυτικής ή χρηματοδοτικής
φύσης

Προσαρμογές για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες για τις οποίες οι ταμειακές συνέπειες συνί
στανται σε ταμειακές ροές επενδυτικής ή χρηματοδοτικής
φύσης, που η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 γ

ifrs-full

OtherAdjustmentsToReconcile
ProfitLoss

X duration,
credit

Άλλες προσαρμογές για τη συμ
φωνία κέρδους (ζημίας)

Προσαρμογές για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθα
ρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργι
κές δραστηριότητες, τις οποίες η οντότητα δεν γνωστοποιεί
χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Προ
σαρμογές για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

OtherAssets

X instant,
debit

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherAssetsAmountContributed
ToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Άλλα περιουσιακά στοιχεία,
ποσό που συνεισφέρεται στην
εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων προγράμματος

Το ποσό το οποίο συνεισφέρουν στην εύλογη αξία των περι
ουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
άλλα είδη περιουσιακών στοιχείων που δεν γνωστοποιούνται
χωριστά. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος,
στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 142

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Άλλα περιουσιακά στοιχεία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα περιουσιακά στοιχεία που η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 16 53

ifrs-full

OtherBorrowings

X instant,
credit

Άλλες δανειοληπτικές πράξεις

Το ποσό των δανειοληπτικών πράξεων που η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OtherCashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Άλλα ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνά
μων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά
στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Ταμειακά
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOpera
tingActivities

X duration,
credit

Άλλες καταβολές μετρητών από
λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για λειτουργικές δραστηριότητες που η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherCashPaymentsToAcquireE
quityOrDebtInstrumentsOfOthe
rEntitiesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Άλλες καταβολές μετρητών για
την απόκτηση συμμετοχών στο
κεφάλαιο άλλων οικονομικών
οντοτήτων ή χρεωστικών μέσων
άλλων οικονομικών οντοτήτων,
που κατατάσσονται στις επενδυ
τικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για την απόκτηση συμμετοχών στο κεφά
λαιο άλλων οικονομικών οντοτήτων ή χρεωστικών ομολόγων
άλλων οικονομικών οντοτήτων (άλλες από τις καταβολές για
μέσα που θεωρούνται ταμειακά ισοδύναμα ή για εκείνα που
διακρατούνται για ανταλλαγή ή μεταπώληση), οι οποίες κατα
τάσσονται στις επενδυτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 γ

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcquireI
nterestsInJointVenturesClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
credit

Άλλες καταβολές μετρητών για
την απόκτηση συμμετοχών σε
κοινοπραξίες, που κατατάσσο
νται στις επενδυτικές δραστη
ριότητες

Οι ταμειακές εκροές για την απόκτηση συμμετοχών σε κοινο
πραξίες (άλλες από τις καταβολές για μέσα που θεωρούνται
ταμειακά ισοδύναμα ή για εκείνα που διακρατούνται για
ανταλλαγή ή μεταπώληση), οι οποίες κατατάσσονται στις
επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 γ

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOpera
tingActivities

X duration,
credit

Άλλες εισπράξεις μετρητών από
λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες που η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesO
fEquityOrDebtInstrumentsOfOth
erEntitiesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Άλλες εισπράξεις μετρητών από
πωλήσεις συμμετοχών στο
κεφάλαιο άλλων οικονομικών
οντοτήτων ή χρεωστικών μέσων
άλλων οικονομικών οντοτήτων,
που κατατάσσονται στις επενδυ
τικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από πωλήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο
άλλων οικονομικών οντοτήτων ή χρεωστικών ομολόγων
άλλων οικονομικών οντοτήτων (άλλες από τις εισπράξεις για
μέσα που θεωρούνται ταμειακά ισοδύναμα και για εκείνα που
διακρατούνται για ανταλλαγή ή μεταπώληση), οι οποίες κατα
τάσσονται στις επενδυτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 δ

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesO
fInterestsInJointVenturesClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Άλλες εισπράξεις μετρητών από
πωλήσεις συμμετοχών σε κοινο
πραξίες, που κατατάσσονται στις
επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από πωλήσεις συμμετοχών σε κοινοπρα
ξίες (άλλες από τις εισπράξεις για μέσα που θεωρούνται ταμει
ακά ισοδύναμα και για εκείνα που διακρατούνται για ανταλ
λαγή ή μεταπώληση), οι οποίες κατατάσσονται στις επενδυτι
κές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 δ
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ifrs-full

OtherComponentsOfDeferredTa
xExpenseIncome

X duration,
credit

Άλλα συστατικά μέρη των ανα
βαλλόμενων εξόδων (εσόδων)
φόρου

Το ποσό των συστατικών μερών των αναβαλλόμενων εξόδων
ή εσόδων φόρου που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί
χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Ανα
βαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 80

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό των εσόδων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων προ
σαρμογών ανακατάταξης) που δεν αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
[Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ ii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 81Α β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β viii

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAb
stract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollingInte
rests

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα που
αναλογούν σε μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων που αναλογούν σε μη
ελέγχουσες συμμετοχές. [Παραπομπή: Μη ελέγχουσες συμμε
τοχές· Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα που
αναλογούν στους ιδιοκτήτες της
μητρικής εταιρείας

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων που αναλογούν στους
ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTax

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων. [Παρα
πομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxApplicationOfOver
layApproach

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, εφαρμογή της προσέγγι
σης της επικάλυψης

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με την εφαρμογή της προσέγγισης της επικάλυψης.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

Λοιπά συνολικά έσοδα [abstract]
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OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxApplicationOfOver
layApproachAbstract

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, εφαρμογή της προσέγγι
σης της επικάλυψης [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxAvailableforsaleFinancia
lAssets

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση· Λοιπά συνολικά
έσοδα, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β Ημερομηνία λήξης 2021-01-01,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7 - Ημε
ρομηνία λήξης 2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, αντισταθμίσεις ταμει
ακών ροών

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. [Παραπομπή:
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών [member]· Λοιπά συνολικά
έσοδα, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, μεταβολή της εύλογης
αξίας χρηματοοικονομικής υπο
χρέωσης, που μπορεί να αποδο
θεί σε μεταβολή του πιστωτικού
κινδύνου της υποχρέωσης

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με μεταβολή της εύλογης αξίας χρηματοοικονομι
κής υποχρέωσης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολή του
πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα, προ φόρων· Πιστωτικός κίνδυνος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, μεταβολή στην αξία του
περιθωρίου βάσης συναλλαγμα
τικής ισοτιμίας

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με μεταβολή στην αξία του περιθωρίου βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά
έσοδα, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 842

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCo
ntracts

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, μεταβολή στην αξία των
προθεσμιακών στοιχείων των
προθεσμιακών συμβολαίων

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με τη μεταβολή στην αξία των προθεσμιακών
στοιχείων των προθεσμιακών συμβολαίων. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfTime
ValueOfOptions

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, μεταβολή στην αξία της
διαχρονικής αξίας των δικαιω
μάτων προαίρεσης

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με τη μεταβολή στην αξία της διαχρονικής αξίας
των δικαιωμάτων προαίρεσης. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά
έσοδα, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxExchangeDifferencesO
nTranslation

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, συναλλαγματικές διαφο
ρές κατά τη μετατροπή

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με τις συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετα
τροπή των οικονομικών καταστάσεων των εκμεταλλεύσεων
στο εξωτερικό. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxFinanceIncomeExpense
sFromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) από διακρατού
μενα αντασφαλιστήρια συμβό
λαια που δεν περιλαμβάνονται
στα αποτελέσματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) από διακρα
τούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Διακρατούμενα αντα
σφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 82 - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που επιμε
τρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων.

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνο
λικών εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 7 20 α viii
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OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesFromInve
stmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, κέρδη (ζημίες) από
επενδύσεις σε συμμετοχικούς
τίτλους

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με κέρδη (ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη
αξία των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που η οικο
νομική οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά
έσοδα, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 7 20 α vii

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnHedgin
gInstrumentsThatHedgeInve
stmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, κέρδη (ζημίες) από μέσα
αντιστάθμισης που αντισταθμί
ζουν επενδύσεις σε συμμετοχι
κούς τίτλους

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με κέρδη (ζημίες) από μέσα αντιστάθμισης που
αντισταθμίζουν επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους, τα
οποία η οικονομική οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα, προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnRemeasu
rementsOfDefinedBenefitPlans

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, κέρδη (ζημίες) από εκ
νέου επιμετρήσεις ρήσεις προ
γραμμάτων καθορισμένων παρο
χών

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με κέρδη (ζημίες) από εκ νέου επιμετρήσεις προ
γραμμάτων καθορισμένων παροχών, που περιλαμβάνουν τα
αναλογιστικά κέρδη και τις ζημίες· την απόδοση των περιου
σιακών στοιχείων προγράμματος, εξαιρουμένων των ποσών
που περιλαμβάνονται στον καθαρό τόκο επί της καθαρής υπο
χρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών·
και οιαδήποτε μεταβολή του ανώτατου ορίου του περιουσια
κού στοιχείου, εξαιρουμένων των ποσών που περιλαμβάνονται
στον καθαρό τόκο επί της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Λοιπά συνο
λικά έσοδα, προ φόρων· Προγράμματα καθορισμένων παρο
χών [member]· Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος [mem
ber]· Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμέ
νων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnRevalua
tion

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, κέρδη (ζημίες) από ανα
προσαρμογή

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με κέρδη (ζημίες) σε σχέση με μεταβολές στο
πλεόνασμα αναπροσαρμογής. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά
έσοδα, προ φόρων· Πλεόνασμα αναπροσαρμογής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7
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OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxHedgesOfNetInvestmen
tsInForeignOperations

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, αντισταθμίσεις καθαρών
επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις
εξωτερικού

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζεται με αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμε
ταλλεύσεις εξωτερικού. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα,
προ φόρων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 102 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6/5/2013 α

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceContrac
tsIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης από
εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια που δεν περιλαμβάνονται
στα αποτελέσματα και θα ανα
καταταχθούν στα αποτελέσματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα ανακαταταχ
θούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλι
στήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceContrac
tsIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης από
εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια που δεν περιλαμβάνονται
στα αποτελέσματα και δεν θα
ανακαταταχθούν στα αποτελέ
σματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν θα ανακατα
ταχθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλι
στήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 β - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
X duration,
foreTaxNetMovementInRegula
credit
toryDeferralAccountBalancesRe
latedToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, καθαρή κίνηση στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων που αφορά στοιχεία που
θα ανακαταταχθούν στα αποτε
λέσματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζεται με καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που αφορά στοιχεία
που θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα. [Παραπομπή:
Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 β
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OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalancesRe
latedToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, καθαρή κίνηση στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων που αφορά στοιχεία που
θα ανακαταταχθούν στα αποτε
λέσματα [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalancesRe
latedToItemsThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων, καθαρή κίνηση στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων που αφορά στοιχεία που
δεν θα ανακαταταχθούν στα
αποτελέσματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων, που
σχετίζεται με καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που αφορά στοιχεία
που δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα. [Παραπομπή:
Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxApplicationOfOverlayAp
proach

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, εφαρμογή
της προσέγγισης της επικάλυψης

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με την εφαρμογή της προσέγγισης
της επικάλυψης. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxApplicationOfOverlayAp
proachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxAvailableforsaleFinancia
lAssets

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με διαθέσιμα προς πώληση χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση·
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7 - Ημερομη
νία λήξης 2021-01-01

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, εφαρμογή
της προσέγγισης της επικάλυψης
[abstract]

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία
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OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, αντισταθ
μίσεις ταμειακών ροών

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών [mem
ber]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
της εύλογης αξίας χρηματοοικο
νομικής υποχρέωσης, που μπορεί
να αποδοθεί σε μεταβολή του
πιστωτικού κινδύνου της υπο
χρέωσης

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με μεταβολές στην εύλογη αξία
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, τα οποία μπορούν να απο
δοθούν σε μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο των εν λόγω
υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα· Πιστωτι
κός κίνδυνος [member]· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία του περιθωρίου βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία του περι
θωρίου βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreadsThatH
edgeTimeperiodRelatedHedgedI
tems

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία του περιθωρίου βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας που
αντισταθμίζει αντισταθμισμένα
στοιχεία τα οποία σχετίζονται με
χρονική περίοδο

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που αφορά μεταβολή στην αξία του περιθωρίου
βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας που αντισταθμίζει αντισταθ
μισμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με χρονική περίοδο.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E γ
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OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreadsThatH
edgeTransactionRelatedHedgedI
tems

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία του περιθωρίου βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας που
αντισταθμίζουν συναλλαγή η
οποία σχετίζεται με χρονική
περίοδο

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που αφορά μεταβολή στην αξία του περιθωρίου
βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας που αντισταθμίζει συναλ
λαγή η οποία σχετίζεται με χρονική περίοδο. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E γ

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardContracts

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία των προθεσμιακών
στοιχείων των προθεσμιακών
συμβολαίων

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζεται με τη μεταβολή στην αξία των
προθεσμιακών στοιχείων των προθεσμιακών συμβολαίων.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardContrac
tsThatHedgeTimeperiodRelate
dHedgedItems

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία των προθεσμιακών
στοιχείων των προθεσμιακών
συμβολαίων που αντισταθμίζουν
αντισταθμισμένα στοιχεία τα
οποία σχετίζονται με χρονική
περίοδο

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E γ
του φόρου, που αφορά μεταβολή στην αξία των προθεσμιακών
στοιχείων των προθεσμιακών συμβολαίων που αντισταθμίζουν
αντισταθμισμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με χρονική
περίοδο. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardContrac
tsThatHedgeTransactionRelate
dHedgedItems

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία των προθεσμιακών
στοιχείων των προθεσμιακών
συμβολαίων που αντισταθμίζουν
συναλλαγή η οποία σχετίζεται με
χρονική περίοδο

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E γ
του φόρου, που αφορά μεταβολή στην αξία των προθεσμιακών
στοιχείων των προθεσμιακών συμβολαίων που αντισταθμίζουν
συναλλαγή η οποία σχετίζεται με χρονική περίοδο. [Παραπομ
πή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 848

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTime
ValueOfOptions

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία της διαχρονικής αξίας
των δικαιωμάτων προαίρεσης

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζεται με τη μεταβολή στην αξία της
διαχρονικής αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 α

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTime
ValueOfOptionsThatHedgeTime
periodRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία της διαχρονικής αξίας
των δικαιωμάτων προαίρεσης
που αντισταθμίζουν αντισταθμι
σμένα στοιχεία τα οποία σχετί
ζονται με χρονική περίοδο

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που αφορά μεταβολή στην αξία των της διαχρονι
κής αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης που αντισταθμίζουν
αντισταθμισμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με χρονική
περίοδο. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E β

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTime
ValueOfOptionsThatHedgeTran
sactionRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, μεταβολή
στην αξία της διαχρονικής αξίας
των δικαιωμάτων προαίρεσης
που αντισταθμίζουν συναλλαγή
που σχετίζεται με χρονική
περίοδο

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που αφορά μεταβολή στην αξία των της διαχρονι
κής αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης που αντισταθμίζουν
συναλλαγή που σχετίζεται με χρονική περίοδο. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E β

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxExchangeDifferencesO
nTranslation

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, συναλλαγ
ματικές διαφορές κατά τη μετα
τροπή

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές διαφορές
που προκύπτουν όταν μετατρέπονται οι οικονομικές καταστά
σεις των εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7
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γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 1 91 α- Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 82 - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxFinanceIncomeExpense
sFromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, χρηματο
οικονομικά έσοδα (έξοδα) από
διακρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) από διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Δια
κρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολι
κών εσόδων.

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
του φόρου, που σχετίζεται με τα χρηματοοικονομικά περιου ποίηση: ΔΛΠ 1 91 α
σιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων· Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesFromInve
stmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, κέρδη
(ζημίες) από επενδύσεις σε συμ
μετοχικούς τίτλους

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζεται με κέρδη (ζημίες) από μεταβολές
στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους
που η οικονομική οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnHedgin
gInstrumentsThatHedgeInve
stmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, κέρδη
(ζημίες) από μέσα αντιστάθμισης
που αντισταθμίζουν επενδύσεις
σε συμμετοχικούς τίτλους

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
του φόρου, που σχετίζεται με κέρδη (ζημίες) από μέσα αντι ποίηση: ΔΛΠ 1 91 α
στάθμισης που αντισταθμίζουν επενδύσεις σε συμμετοχικούς
τίτλους, τα οποία η οικονομική οντότητα έχει προσδιορίσει
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Πα
ραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 91 α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnRemeasu
rementsOfDefinedBenefitPlans

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, κέρδη
(ζημίες) από εκ νέου επιμετρή
σεις προγραμμάτων καθορισμέ
νων παροχών

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με κέρδη (ζημίες) από εκ νέου
επιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, που
περιλαμβάνουν τα αναλογιστικά κέρδη και τις ζημίες· την
απόδοση των περιουσιακών στοιχείων προγράμματος, εξαιρου
μένων των ποσών που περιλαμβάνονται στον καθαρό τόκο επί
της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) καθορι
σμένων παροχών· και οιαδήποτε μεταβολή του ανώτατου
ορίου του περιουσιακού στοιχείου, εξαιρουμένων των ποσών
που περιλαμβάνονται στον καθαρό τόκο επί της καθαρής υπο
χρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα· Προγράμματα καθορι
σμένων παροχών [member]· Περιουσιακά στοιχεία προγράμ
ματος [member]· Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnRevalua
tion

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, κέρδη
(ζημίες) από αναπροσαρμογή

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με κέρδη (ζημίες) σε σχέση με
μεταβολές στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα· Πλεόνασμα αναπροσαρμογής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxHedgesOfNetInvestmen
tsInForeignOperations

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, αντισταθ
μίσεις καθαρών επενδύσεων σε
εκμεταλλεύσεις εξωτερικού

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζεται με αντισταθμίσεις καθαρών επεν
δύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξωτερικού. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 102 α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.13 α

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceContrac
tsIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, χρηματο
οικονομικά έσοδα (έξοδα)
ασφάλισης από εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που
δεν περιλαμβάνονται στα αποτε
λέσματα και θα ανακαταταχθούν
στα αποτελέσματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) ασφάλισης από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια
που θα ανακαταταχθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης·
Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 1 91 α- Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceContrac
tsIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, χρηματο
οικονομικά έσοδα (έξοδα)
ασφάλισης από εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που
δεν περιλαμβάνονται στα αποτε
λέσματα και δεν θα ανακατα
ταχθούν στα αποτελέσματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) ασφάλισης από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια
που δεν θα ανακαταταχθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσμα
τα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλι
σης· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 7 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 1 91 α- Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 90 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, καθαρή
κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που αφορά
στοιχεία τα οποία θα ανακατα
ταχθούν στα αποτελέσματα

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζεται με καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που
αφορά στοιχεία τα οποία θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσμα
τα. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμι
ζόμενων δραστηριοτήτων [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 35

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLoss

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που σχετίζεται με καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που
αφορά στοιχεία τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτε
λέσματα. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]· Λοιπά συνολικά
έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 35

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, καθαρή
κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που αφορά
στοιχεία τα οποία θα ανακατα
ταχθούν στα αποτελέσματα [ab
stract]

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου, καθαρή
κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που αφορά
στοιχεία τα οποία δεν θα ανα
καταταχθούν στα αποτελέσματα
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherComprehensiveIncomeTh
atWillBeReclassifiedToProfitOr
LossBeforeTax

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα που θα
ανακαταταχθούν στα αποτελέ
σματα, προ φόρων

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων που θα ανακαταταχ
θούν στα αποτελέσματα, προ φόρων. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 IG6,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 82A

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeTh
atWillBeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTax

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα που θα
ανακαταταχθούν στα αποτελέ
σματα, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων που θα ανακαταταχ
θούν στα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Πα
ραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 IG6, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 82A

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeTh
atWillNotBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν
θα ανακαταταχθούν στα αποτε
λέσματα, προ φόρων

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων που δεν θα ανακατα
ταχθούν στα αποτελέσματα, προ φόρων. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 IG6,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 82A

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeTh
atWillNotBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν
θα ανακαταταχθούν στα αποτε
λέσματα, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων που δεν θα ανακατα
ταχθούν στα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση του φόρου.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 IG6, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 82A

ifrs-full

OtherContingentLiabilitiesMem
ber

member

Άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 88

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων που η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Κυκλοφορούντα περιου
σιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherCurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfOtherNoncurrent
Borrowings

X instant,
credit

Λοιπές τρέχουσες δανειοληπτι
κές πράξεις και τρέχον τμήμα
των άλλων μη τρεχουσών
δανειοληπτικών πράξεων

Το ποσό των τρεχουσών δανειοληπτικών πράξεων και του
τρέχοντος τμήματος των άλλων μη τρεχουσών δανειοληπτικών
πράξεων. [Παραπομπή: Άλλες δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Άλλα κυκλοφορούντα χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιου
σιακών στοιχείων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί
χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Άλλα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Κυκλοφορούντα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 δ

ifrs-full

OtherCurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Άλλες βραχυπρόθεσμες χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά
στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Άλλες χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις· Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικο
νομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιγ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B13 β

ifrs-full

OtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρε
ώσεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που η οικονο
μική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση
ή σημείωση. [Παραπομπή: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAssets

X instant,
debit

Άλλα κυκλοφορούντα μη χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των κυκλοφορούντων μη χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστο
ποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Άλλες βραχυπρόθεσμες μη χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που η οικονο
μική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση
ή σημείωση. [Παραπομπή: Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Άλλοι βραχυπρόθεσμοι πληρω
τέοι λογαριασμοί

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων πληρωτέων λογαριασμών που
η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Άλλες βραχυπρόθεσμες απαιτή
σεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων άλλων απαιτήσεων. [Παραπομ
πή: Άλλες απαιτήσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Άλλα κατεχόμενα χρεωστικά
μέσα

Το ποσό των χρεωστικών μέσων που κατέχονται από την
οικονομική οντότητα και δεν γνωστοποιούνται χωριστά στην
ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Κατεχόμενα χρεω
στικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OtherDecreasesAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechni
queYetToBeRecognised

X duration

Άλλες μειώσεις, αθροιστική δια
φορά μεταξύ της εύλογης αξίας
κατά την αρχική αναγνώριση και
της τιμής συναλλαγής που δεν
έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα
αποτελέσματα

Η μείωση στην αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG14,
κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής των παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 28 β
χρηματοοικονομικών μέσων που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί
στα αποτελέσματα, την οποία η οικονομική οντότητα δεν γνω
στοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παρα
πομπή: Αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας κατά
την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής που δεν έχει
ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα· Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAndCa
shEquivalentsInStatementOfCa
shFlows

X instant,
credit

Άλλες διαφορές στα ταμειακά
διαθέσιμα και τα ισοδύναμά τους
στην κατάσταση ταμειακών
ροών

Το ποσό των διαφορών μεταξύ των ταμειακών διαθεσίμων και
των ισοδυνάμων τους στην κατάσταση ταμειακών ροών και
της κατάστασης οικονομικής θέσης που η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύ
ναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherDisposalsOfAssetsMember

member

Άλλες διαθέσεις περιουσιακών
στοιχείων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις διαθέσεις περιουσιακών
στοιχείων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί στην
ίδια κατάσταση ή σημείωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 γ

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
credit

Άλλα έξοδα εργαζομένων

Το ποσό των εξόδων εργαζομένων που η οικονομική οντότητα
δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 5

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedContin
gentLiabilityMember

member

Άλλη ενδεχόμενη υποχρέωση
που σχετίζεται με το περιβάλλον
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ενδεχόμενη υποχρέωση
που σχετίζεται με το περιβάλλον την οποία η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Πα
ραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 88

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedProvi
sionMember

member

Άλλη πρόβλεψη που σχετίζεται
με το περιβάλλον [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια πρόβλεψη που σχετίζεται
με το περιβάλλον την οποία η οικονομική οντότητα δεν γνω
στοποιεί στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή:
Άλλες προβλέψεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Άλλα συμμετοχικά δικαιώματα

Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μιας οντότητας χωρίς μετο
χικό κεφάλαιο που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί
χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Άλλα συμμετοχικά δικαιώματα
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα συμμετοχικά δικαιώματα
μιας οντότητας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο που η οικονομική
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherEquitySecuritiesMember

member

Άλλοι συμμετοχικοί τίτλοι
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τους συμμετοχικούς τίτλους
που η οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE60,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 94

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
credit

Άλλα έξοδα, κατά λειτουργία

Το ποσό των εξόδων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστο
ποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση όταν η οικο
νομική οντότητα εφαρμόζει τη μέθοδο της «λειτουργίας του
εξόδου» για την ανάλυση των εξόδων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 103, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 99, γνωστοποί
ηση: ΔΛΠ 26 35 β vii

ifrs-full

OtherExpenseByNature

X duration,
credit

Άλλα έξοδα, κατά είδος

Το ποσό των εξόδων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστο
ποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση όταν η οικο
νομική οντότητα εφαρμόζει τη μέθοδο του «είδους του εξό
δου» για την ανάλυση των εξόδων. [Παραπομπή: Έξοδα, κατά
είδος]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 99

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionEx
pense

X duration,
credit

Άλλα έξοδα από αμοιβές και
προμήθειες

Το ποσό των εξόδων από αμοιβές και προμήθειες που η οικο
νομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Έξοδα για αμοιβές και προ
μήθειες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionIncome

X duration,
credit

Άλλα έσοδα από αμοιβές και
προμήθειες

Το ποσό των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες που η οικο
νομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Έσοδα από αμοιβές και
προμήθειες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
credit

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εξόδων που η οικονομική
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έξοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων που η οικονομική
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα)

Το ποσό των χρηματοοικονομικών εσόδων ή εξόδων που η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Λοιπά χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην
ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 δ

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Άλλες χρηματοοικονομικές υπο
χρεώσεις

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που η οικο
νομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υπο
χρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιγ

ifrs-full

OtherGainsLosses

X duration,
credit

Άλλα κέρδη (ζημίες)

Το ποσό των κερδών (ζημίων) που η οικονομική οντότητα δεν
γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 102,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 103

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Άλλα απομειωμένα περιουσιακά
στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα απομειωμένα περιουσιακά
στοιχεία που η οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατάσταση
ή σημείωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 36 127
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherIncome

X duration,
credit

Άλλα έσοδα

Το ποσό των λειτουργικών εσόδων που η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 103, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστοποί
ηση: ΔΛΠ 26 35 β iv

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromSubsi
diariesJointlyControlledEntitie
sAndAssociates

X duration,
credit

Άλλα έσοδα (έξοδα) από θυγα
τρικές, από κοινού ελεγχόμενες
οικονομικές οντότητες και συγ
γενείς επιχειρήσεις

Το ποσό των εσόδων ή εξόδων από θυγατρικές, από κοινού
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις
που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις
[member]· Θυγατρικές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechni
queYetToBeRecognised

X duration

Άλλες αυξήσεις, αθροιστική
διαφορά μεταξύ της εύλογης
αξίας κατά την αρχική αναγνώ
ριση και της τιμής συναλλαγής
που δεν έχει ακόμη αναγνωρι
σθεί στα αποτελέσματα

Η αύξηση στην αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG14,
κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής των παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 28 β
χρηματοοικονομικών μέσων που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί
στα αποτελέσματα, την οποία η οικονομική οντότητα δεν
δηλώνει χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παρα
πομπή: Αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας κατά
την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής που δεν έχει
ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα· Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

X duration,
credit

Άλλα επουσιώδη σε μεμονωμένη
βάση συστατικά στοιχεία των
λοιπών συνολικών εσόδων, προ
φόρων

Το ποσό των επουσιωδών σε μεμονωμένη βάση συστατικών
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων που η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα, προ
φόρων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

X duration,
credit

Άλλα επουσιώδη σε μεμονωμένη
βάση συστατικά στοιχεία των
λοιπών συνολικών εσόδων, μετά
την αφαίρεση του φόρου

Το ποσό των επουσιωδών σε μεμονωμένη βάση συστατικών
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση
του φόρου, που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωρι
στά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Λοιπά
συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Άλλες εισροές (εκροές) μετρη
τών, που κατατάσσονται ως
χρηματοοικονομικές δραστηριό
τητες

Οι εισροές (εκροές) μετρητών που κατατάσσονται ως χρημα
τοοικονομικές δραστηριότητες, τις οποίες η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Άλλες εισροές (εκροές) μετρη
τών, που κατατάσσονται ως
επενδυτικές δραστηριότητες

Οι εισροές (εκροές) μετρητών που κατατάσσονται ως επενδυ
τικές δραστηριότητες, τις οποίες η οικονομική οντότητα δεν
γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Άλλες εισροές (εκροές) μετρη
τών, που κατατάσσονται ως λει
τουργικές δραστηριότητες

Οι εισροές (εκροές) μετρητών που κατατάσσονται ως λειτουρ
γικές δραστηριότητες, τις οποίες η οικονομική οντότητα δεν
γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 14

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που η οικονο
μική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση
ή σημείωση. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

OtherIntangibleAssetsMember

member

Άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που η οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοι
χεία πλην της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Άλλα τρέχοντα αποθέματα

Το ποσό των αποθεμάτων που η οικονομική οντότητα δεν
γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Πα
ραπομπή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherLiabilities

X instant,
credit

Άλλες υποχρεώσεις

Το ποσό των υποχρεώσεων που η οικονομική οντότητα δεν
γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCo
ntractsIssued

X instant,
credit

Άλλες υποχρεώσεις βάσει εκδο
θέντων ασφαλιστηρίων και
αντασφαλιστηρίων συμβολαίων

Το ποσό των υποχρεώσεων βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων
και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων που η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλι
στηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
credit

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές
σε εργαζομένους

Το ποσό των μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους
εκτός από τις παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και
τις παροχές εξόδου από την υπηρεσία. Οι παροχές αυτές μπο
ρεί να περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες απουσίες μετ’ αποδο
χών, παροχές ιωβηλαίου ή άλλης μακρόχρονης υπηρεσίας,
παροχές μακρόχρονης ανικανότητας, μακροπρόθεσμη συμμε
τοχή στα κέρδη και πρόσθετες παροχές και μακροχρόνια ανα
βαλλόμενη αμοιβή. [Παραπομπή: Έξοδα παροχών σε εργαζό
μενους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 158

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Άλλες μη τρέχουσες προβλέψεις

Το ποσό των μη τρεχουσών προβλέψεων εκτός των προβλέ
ψεων για παροχές σε εργαζομένους. [Παραπομπή: Μη τρέχου
σες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 78 δ

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssum
ptions

X.XX
instant

Άλλες ουσιώδεις αναλογιστικές
παραδοχές

Κάθε άλλη ουσιώδης αναλογιστική παραδοχή που χρησιμοποι
είται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιο
ρισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων
παροχών. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]·
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherMaterialActuarialAssum
ptionsMember

member

Άλλες ουσιώδεις αναλογιστικές
παραδοχές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις ουσιώδεις αναλογιστικές
παραδοχές που η οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
credit

Άλλα ουσιώδη μη ταμειακά
στοιχεία

Το ποσό των ουσιωδών μη ταμειακών στοιχείων, άλλων εκτός
των αποσβέσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23 i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 ε

ifrs-full

OtherNoncurrentAssets

X instant,
debit

Άλλα μη κυκλοφορούντα περι
ουσιακά στοιχεία

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην
ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Μη κυκλοφο
ρούντα περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Άλλα μη κυκλοφορούντα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστο
ποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή:
Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 δ

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Άλλες μακροπρόθεσμες χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά
στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Άλλες χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιγ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B13 γ

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρε
ώσεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που η οικονο
μική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση
ή σημείωση. [Παραπομπή: μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 862

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherNoncurrentNonfinancialAs
sets

X instant,
debit

Άλλα μη κυκλοφορούντα μη
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων μη χρηματοοικονομικών κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
περιουσιακών στοιχείων που η οικονομική οντότητα δεν γνω
στοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancial
Liabilities

X instant,
credit

Άλλες μακροπρόθεσμες μη χρη
ματοοικονομικές υποχρεώσεις

Το ποσό των μη κυκλοφορούντων μη χρηματοοικονομικών κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
υποχρεώσεων που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί
χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή:
Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Άλλοι μη τρέχοντες πληρωτέοι
λογαριασμοί

Το ποσό των μη τρεχόντων πληρωτέων λογαριασμών που η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτή
σεις

Το ποσό των μακροπρόθεσμων άλλων απαιτήσεων. [Παραπομ
πή: Άλλες απαιτήσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

OtherNonfinancialAssets

X instant,
debit

Άλλα μη χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Άλλες μη χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Το ποσό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που η κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Άλλες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherOperatingIncomeExpense

X duration,
credit

Άλλα λειτουργικά έσοδα (έξοδα)

Το ποσό των λειτουργικών εσόδων (εξόδων) που η οικονομική
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί

Τα πληρωτέα ποσά που η οικονομική οντότητα δεν γνωστο
ποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Άλλοι κίνδυνοι τιμών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα είδος κινδύνου αγοράς που
αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές
ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιά
σουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς
(διαφορετικών από εκείνες που συνδέονται με τον κίνδυνο
επιτοκίου ή τον συναλλαγματικό κίνδυνο) ανεξάρτητα από
το εάν οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε παράγοντες που
αφορούν ειδικά το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή
τον εκδότη του, ή σε παράγοντες που αφορούν όλα τα παρεμ
φερή χρηματοοικονομικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στην αγορά. [Παραπομπή: Συναλλαγματικός
κίνδυνος [member]· Κίνδυνος επιτοκίου [member]· Χρηματο
οικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 128 α ii - Έναρξη ισχύος 11-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7
Καθορισμένοι όροι

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
ment

X instant,
debit

Άλλα ενσώματα πάγια

Το ποσό των ενσώματων παγίων που η οικονομική οντότητα
δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.
[Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Άλλα ενσώματα πάγια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύει τα πάγια που η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Πα
ραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
credit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό των προβλέψεων εκτός των προβλέψεων για παροχές
σε εργαζομένους. [Παραπομπή: Προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 78 δ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 37 84 a

ifrs-full

OtherProvisions

ifrs-full

OtherProvisionsAbstract

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Άλλες προβλέψεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις προβλέψεις εκτός των προ
βλέψεων για παροχές σε εργαζομένους. Αντιπροσωπεύει επί
σης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες άλλων προ
βλέψεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή:
Προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Άλλες απαιτήσεις

Το ποσό των απαιτήσεων που η οικονομική οντότητα δεν
γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAcco
untCreditBalances

X instant,
credit

Άλλα πιστωτικά υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζό
μενων δραστηριοτήτων

Το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση. [Παραπομπή: Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 25

IE5,

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAcco
untDebitBalances

X instant,
debit

Άλλα χρεωστικά υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων

Το ποσό των χρεωστικών υπολοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημεί
ωση. [Παραπομπή: Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 25

IE5,

Άλλες προβλέψεις

Άλλες προβλέψεις [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Άλλα συνδεδεμένα μέρη [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα συνδεδεμένα μέρη που η
οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.
[Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19 ζ

ifrs-full

OtherReserves

X instant,
credit

Άλλα αποθεματικά

Ένα συστατικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσω
πεύει τα αποθεματικά που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια,
εκτός των κερδών εις νέον. [Παραπομπή: Κέρδη εις νέον]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

member

Άλλα αποθεματικά [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα συστατικό στοιχείο των
ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα αποθεματικά που
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια, εκτός των κερδών εις
νέον. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα
«Αποθεματικά που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια», εάν
δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Κέρδη εις
νέον]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 79 β

ifrs-full

OtherRevenue

X duration,
credit

Άλλα έσοδα

Το ποσό των εσόδων που προέρχονται από πηγές που η οικο
νομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Άλλες αναστροφές προβλέψεων

Το ποσό των αναστροφών προβλέψεων που η οικονομική
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 ζ

Άλλα αποθεματικά [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherShorttermEmployeeBene
fits

X duration,
credit

Άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές
σε εργαζόμενους

Το ποσό των εξόδων από παροχές σε εργαζομένους (άλλες
εκτός από παροχές εξόδου από την υπηρεσία) που αναμένεται
να διακανονιστούν εξολοκλήρου εντός δώδεκα μηνών μετά το
τέλος της ετήσιας περιόδου αναφοράς στην οποία οι εργαζό
μενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, το οποίο η οικονομική
οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 9

ifrs-full

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Άλλες τρέχουσες προβλέψεις

Το ποσό των τρεχουσών προβλέψεων εκτός των προβλέψεων
για παροχές σε εργαζομένους. [Παραπομπή: Προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 78 δ

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAsse
tsTransferred

X instant,
credit

Άλλα ενσώματα ή άυλα περιου
σιακά στοιχεία που μεταβιβά
στηκαν

Η εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία κτήσης, άλλων ενσώμα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ
των ή άυλων περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης ii
της επιχείρησης ή της θυγατρικής του αποκτώντος) που μετα
βιβάστηκε ως αντάλλαγμα σε μια συνένωση επιχειρήσεων, την
οποία η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην
ίδια σημείωση. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Θυγατρι
κές [member]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X duration,
credit

Άλλες φορολογικές επιπτώσεις
για τη συμφωνία μεταξύ των
λογιστικών κερδών και των
εξόδων (εσόδων) φόρου

Το ποσό που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του εξόδου
(εσόδου) φόρου και του γινομένου των λογιστικού κέρδους
πολλαπλασιαζόμενου με τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελε
στή (ή συντελεστές), που η οικονομική οντότητα δεν γνωστο
ποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή:
Λογιστικό κέρδος· Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 867

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

OtherTaxRateEffectsForReconci
liationBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X.XX dura
tion

Άλλες επιπτώσεις των φορολο
γικών συντελεστών για τη συμ
φωνία μεταξύ των λογιστικών
κερδών και των εξόδων (εσό
δων) φόρου

Οι επιπτώσεις που έχουν οι φορολογικές συντελεστές, αθροι
στικά, στη συμφωνία μεταξύ του μέσου πραγματικού φορολο
γικού συντελεστή και του εφαρμοστέου φορολογικού συντελε
στή που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στη
συμφωνία. [Παραπομπή: Μέσος πραγματικός φορολογικός
συντελεστής· Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

OtherTemporaryDifference
sMember

member

Άλλες προσωρινές διαφορές
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις προσωρινές διαφορές που η
οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί στην ίδια κατάσταση ή
σημείωση. [Παραπομπή: Προσωρινές διαφορές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 ζ

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

X duration,
credit

Άλλα έσοδα (έξοδα) διαπραγμά
τευσης

Το ποσό των εσόδων (εξόδων) διαπραγμάτευσης που η οικο
νομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατά
σταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Έσοδα (έξοδα) από διαπραγ
μάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

OtherWorkPerformedByEnti
tyAndCapitalised

X duration,
credit

Άλλες εργασίες που εκτελούνται
από την οικονομική οντότητα
και κεφαλοποιούνται

Το ποσό των ιδίων εργασιών της οικονομικής οντότητας που
κεφαλοποιούνται από στοιχεία που αρχικά είχαν καταταχθεί
ως έξοδα που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά
στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 IG6, κοινή
πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
credit

Ταμειακές εκροές από επενδυτι
κές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX dura
tion

Αποτέλεσμα αγροτικής παραγω
γής

Το αποτέλεσμα της αγροτικής παραγωγής της οικονομικής
οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 46 β ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

OutstandingBalancesForRelated
PartyTransactionsAbstract

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade
ByEntityRelatedPartyTransac
tions

X instant,
credit

Ανεξόφλητες υποχρεώσεις που
ανέλαβε η οικονομική οντότητα,
συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων που ανέλαβε η οικο
νομική οντότητα στις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Πα
ραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 β

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade
OnBehalfOfEntityRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Ανεξόφλητες υποχρεώσεις που
αναλήφθηκαν για λογαριασμό
της οικονομικής οντότητας,
συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν
για λογαριασμό της οικονομικής οντότητας στις συναλλαγές
συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 β

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMeasure
dUsingInvestmentPropertyFair
ValueModel

X instant,
debit

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
που επιμετρούνται με χρήση του
υποδείγματος εύλογης αξίας για
επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα ιδιοχρη
σιμοποιούμενα ακίνητα που επιμετρούνται με χρήση του υπο
δείγματος εύλογης αξίας για επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα
με την παράγραφο 29A του ΔΛΠ 16. [Παραπομπή: Ενσώματα
πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 29B Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMeasure
dUsingInvestmentPropertyFair
ValueModelMember

member

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
που επιμετρούνται με χρήση του
υποδείγματος εύλογης αξίας για
επενδύσεις σε ακίνητα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία των ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύει τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
που επιμετρούνται με χρήση του υποδείγματος εύλογης αξίας
για επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα με την παράγραφο 29A
του ΔΛΠ 16. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 29B Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ParentMember

member

Μητρική [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την οικονομική οντότητα που
ελέγχει μία ή περισσότερες οικονομικές οντότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19 a

Ανεξόφλητα υπόλοιπα για
συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetween
GroupEntitiesRelatedPartyTran
sactions

X duration

Συμμετοχή σε πρόγραμμα καθο
ρισμένων παροχών που επιμερί
ζει τους κινδύνους ανάμεσα σε
οικονομικές οντότητες του ομί
λου, συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό της συμμετοχής της οικονομικής οντότητας σε πρό
γραμμα καθορισμένων παροχών που επιμερίζει τους κινδύνους
ανάμεσα σε οικονομικές οντότητες του ομίλου. [Παραπομπή:
Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]· Συνδεδεμένα
μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 22

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX
instant

Αξία στο άρτιο ανά μετοχή

Η ονομαστική αξία ανά μετοχή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α iii

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Καθεστώς ληξιπρόθεσμου [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Καθεστώς ληξιπρόθεσμου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα καθεστώτα ληξιπρόθε
σμου. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα
«Καθεστώς ληξιπρόθεσμου», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLosse
sArisingFromSettlementsNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Κόστος προϋπηρεσίας και κέρδη
(ζημίες) που προκύπτουν από
διακανονισμούς, καθαρή υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
καθορισμένων παροχών

Η αύξηση (μείωση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από το
κόστος προϋπηρεσίας και τα κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν
από διακανονισμούς. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες) που προκύ
πτουν από διακανονισμούς, καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παροχών· Καθαρή υποχρέωση (περι
ουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PastServiceCostAndGainsLosse
sArisingFromSettlementsNetDe
finedBenefitLiabilityAssetAb
stract

Κόστος προϋπηρεσίας και κέρδη
(ζημίες) που προκύπτουν από
διακανονισμούς, καθαρή υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
καθορισμένων παροχών [ab
stract]

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
credit

Κόστος προϋπηρεσίας, καθαρή
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) καθορισμένων παροχών

Η αύξηση (μείωση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 δ
στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από το
κόστος προϋπηρεσίας. Κόστος προϋπηρεσίας είναι η μεταβολή
της παρούσας αξίας της δέσμευσης καθορισμένων παροχών
για υπηρεσία που παρασχέθηκε από τον εργαζόμενο σε προη
γούμενες χρονικές περιόδους, η οποία απορρέει από μεταβολή
σε κάποιο πρόγραμμα (εισαγωγή ή απόσυρση προγράμματος
καθορισμένων παροχών ή μεταβολή ενός τέτοιου προγράμμα
τος) ή περικοπή (σημαντική μείωση από την οικονομική οντό
τητα του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από ένα
πρόγραμμα). [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παροχών· Προγράμματα καθορισμέ
νων παροχών [member]]

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X instant,
credit

Πληρωτέοι λογαριασμοί για την
αγορά ενέργειας

Το ποσό των πληρωτέων λογαριασμών για την αγορά ενέργει
ας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfNoncur
rentAssets

X instant,
credit

Πληρωτέοι λογαριασμοί για την
αγορά μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

Το ποσό των πληρωτέων λογαριασμών για την αγορά μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 871

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PayablesOnSocialSecurityAnd
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
credit

Πληρωτέοι λογαριασμοί για κοι
νωνική ασφάλιση και φόρους
εκτός του φόρου εισοδήματος

Το ποσό των ληξιπρόθεσμων πληρωτέων λογαριασμών για
κοινωνική ασφάλιση και φόρους εκτός του φόρου εισοδήμα
τος. Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν όλους τους φόρους
που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και βασί
ζονται στα φορολογητέα κέρδη. Οι φόροι εισοδήματος περι
λαμβάνουν επίσης φόρους, όπως οι παρακρατούμενοι φόροι,
οι οποίοι είναι πληρωτέοι από μία θυγατρική, συγγενή ή κοινή
ρύθμιση κατά τη διανομή κερδών προς την αναφέρουσα οικο
νομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X duration,
credit

Πληρωμές για τα έξοδα έκδοσης
χρεωστικών τίτλων

Οι ταμειακές εκροές για τα έξοδα έκδοσης χρεωστικών τίτλων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentProjec
tExpenditure

X duration,
credit

Πληρωμές για τις δαπάνες έργου
ανάπτυξης

Οι ταμειακές εκροές για τις δαπάνες που σχετίζονται με έργα
ανάπτυξης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PaymentsForExplorationAndEva
luationExpenses

X duration,
credit

Πληρωμές για τις δαπάνες έρευ
νας και αξιολόγησης

Οι ταμειακές εκροές για δαπάνες που πραγματοποιούνται από
μια οικονομική οντότητα σε σχέση με την έρευνα και την
αξιολόγηση ορυκτών πόρων προτού αποδειχθεί η τεχνική
δυνατότητα και η οικονομική βιωσιμότητα της εξόρυξης
ενός ορυκτού πόρου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 14

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOtherPolicy
Benefits

X duration,
credit

Πληρωμές για ασφάλιστρα και
αποζημιώσεις, ετήσιες παροχές
και άλλες ασφαλιστικές παροχές

Οι ταμειακές εκροές για ασφάλιστρα και αποζημιώσεις, ετή
σιες παροχές και άλλες ασφαλιστικές παροχές.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Πληρωμές για τα έξοδα έκδοσης
μετοχών

Οι ταμειακές εκροές για τα έξοδα έκδοσης μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PaymentsFromChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Πληρωμές από αλλαγές στα
δικαιώματα ιδιοκτησίας σε
θυγατρικές που δεν έχουν ως
αποτέλεσμα την απώλεια του
ελέγχου

Οι ταμειακές εκροές για αλλαγές στα δικαιώματα ιδιοκτησίας
σε θυγατρικές που δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του
ελέγχου. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 42 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 7 42Β

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeldFor
DealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Πληρωμές από συμβάσεις που
κατέχονται για συναλλακτικούς
σκοπούς ή εμπορική εκμετάλ
λευση

Οι ταμειακές εκροές για συμβάσεις που κατέχονται για συναλ
λακτικούς σκοπούς ή εμπορική εκμετάλλευση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14 ζ

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Πληρωμές από πρόγραμμα,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παρο
χών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από πληρω
μές από το πρόγραμμα. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση (πε
ριουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 ζ

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettlemen
tsNetDefinedBenefitLiabilityAs
set

X duration,
credit

Πληρωμές σχετικά με διακανο
νισμούς, καθαρή υποχρέωση
(περιουσιακό στοιχείο) καθορι
σμένων παροχών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από πληρω
μές από το πρόγραμμα σχετικά με διακανονισμούς. [Παραπομ
πή: Κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από διακανονισμούς,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών· Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορι
σμένων παροχών· Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 ζ

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettlemen
tsReimbursementRights

X duration,
credit

Πληρωμές σχετικά με διακανο
νισμούς, δικαιώματα επιστροφής

Η μείωση (αύξηση) των δικαιωμάτων επιστροφής που προκύ
πτουν από πληρωμές σχετικά με διακανονισμούς. [Παραπομ
πή: Κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από διακανονισμούς,
καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων
παροχών· Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PaymentsOfLeaseLiabilitiesClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Πληρωμές υποχρεώσεων από
μίσθωση, που κατατάσσονται ως
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για την εξόφληση υποχρεώσεων από
μίσθωση, που κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις από μίσθωση]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 17 ε

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInstru
ments

X duration,
credit

Πληρωμές για άλλους συμμετο
χικούς τίτλους

Οι ταμειακές εκροές για πληρωμές για άλλους συμμετοχικούς κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17
τίτλους που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά
στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedeemE
ntitysShares

X duration,
credit

Πληρωμές για να εξαγοραστούν
ή να επιστραφούν οι μετοχές της
οικονομικής οντότητας

Οι ταμειακές εκροές για να εξαγοραστούν ή να επιστραφούν
οι μετοχές της οικονομικής οντότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 17 β

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfOfEm
ployees

X duration,
credit

Πληρωμές προς εργαζομένους
και για λογαριασμό τους

Οι ταμειακές εκροές προς εργαζομένους και για λογαριασμό
τους

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14 δ

ifrs-full

PaymentsToManufactureOrAc
quireAssetsHeldForRentalToOth
ersAndSubsequentlyHeldForSale

X duration,
credit

Πληρωμές για την κατασκευή ή
απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων που κατέχονται προς
εκμίσθωση σε άλλους και στη
συνέχεια κατέχονται προς
πώληση

Οι ταμειακές εκροές για την κατασκευή ή απόκτηση περιου
σιακών στοιχείων που κατέχονται προς εκμίσθωση σε άλλους
και στη συνέχεια κατέχονται προς πώληση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServices

X duration,
credit

Πληρωμές προς προμηθευτές
αγαθών και υπηρεσιών

Οι ταμειακές εκροές προς προμηθευτές αγαθών και υπηρε
σιών.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14 γ

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 874

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServicesAndToAndOnBe
halfOfEmployees

X duration,
credit

Πληρωμές προς προμηθευτές
αγαθών και υπηρεσιών και προς
εργαζομένους και για λογαρια
σμό τους

Οι ταμειακές εκροές για πληρωμές προς προμηθευτές αγαθών
και υπηρεσιών και προς εργαζομένους και για λογαριασμό
τους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 14

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlan
sMember

member

Συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συνταξιοδοτικά προγράμματα κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 138 β
καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορι
σμένων παροχών [member]]

ifrs-full

PercentageOfEntitysRevenue

X.XX dura
tion

Ποσοστό των εσόδων της οικο
νομικής οντότητας

Το ποσοστό των εσόδων της οικονομικής οντότητας. [Παρα
πομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 8 34

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInActuarialAssum
ption

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής μεί
ωσης στην αναλογιστική παρα
δοχή

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής μείωσης στην αναλογιστική
παραδοχή που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της
παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.
[Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145 a

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής μεί
ωσης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής μείωσης της έκθεσης σε
κίνδυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tAssets

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής μεί
ωσης μη παρατηρήσιμης εισ
ροής, περιουσιακά στοιχεία

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη παρατηρή
σιμης εισροής που χρησιμοποιείται στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας περιουσιακών στοιχείων.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής μεί
ωσης μη παρατηρήσιμης εισ
ροής, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη παρατηρή
σιμης εισροής που χρησιμοποιείται στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής μεί
ωσης μη παρατηρήσιμης εισ
ροής, υποχρεώσεις

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής μείωσης μιας μη παρατηρή
σιμης εισροής που χρησιμοποιείται στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας υποχρεώσεων.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInActuarialAssum
ption

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής
αύξησης στην αναλογιστική
παραδοχή

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής αύξησης στην αναλογιστική
παραδοχή που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της
παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.
[Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145 a

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής
αύξησης της έκθεσης σε κίνδυνο
που απορρέει από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 17

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής αύξησης της έκθεσης σε
κίνδυνο που απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tAssets

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής
αύξησης μη παρατηρήσιμης εισ
ροής, περιουσιακά στοιχεία

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη παρατηρή
σιμης εισροής που χρησιμοποιείται στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας περιουσιακών στοιχείων.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής
αύξησης μη παρατηρήσιμης εισ
ροής, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη παρατηρή
σιμης εισροής που χρησιμοποιείται στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

X.XX
instant

Ποσοστό ευλόγως πιθανής
αύξησης μη παρατηρήσιμης εισ
ροής, υποχρεώσεις

Το ποσοστό της ευλόγως πιθανής αύξησης μιας μη παρατηρή
σιμης εισροής που χρησιμοποιείται στην επιμέτρηση της εύλο
γης αξίας υποχρεώσεων.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η ii

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityIntere
stsAcquired

X.XX
instant

Ποσοστό των συμμετοχικών
δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν

Το ποσοστό των συμμετοχικών δικαιωμάτων που αποκτήθη
καν σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επι
χειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 γ

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Υποχρεώσεις εκτέλεσης [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119

ifrs-full

PerformanceObligationsMember

member

Υποχρεώσεις εκτέλεσης [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις υποχρεώσεις εκτέλε γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 119
σης. Υποχρέωση εκτέλεσης είναι η υπόσχεση που περιλαμβά
νεται σε μια σύμβαση με πελάτη και αφορά τη μεταβίβαση
στον πελάτη είτε: α) ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας (ή δέσμης
αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτό/-ή ή β) μιας σειράς
διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών τα οποία είναι κατ’ ουσίαν τα
ίδια και μεταβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο στον πελάτη. Το
μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Υποχρεώσεις εκτέλεσης», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.

ifrs-full

PerformanceObligationsSatisfie
dAtPointInTimeMember

member

Εκπλήρωση των υποχρεώσεων
εκτέλεσης σε δεδομένη χρονική
στιγμή [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την εκπλήρωση των υποχρεώ
σεων εκτέλεσης σε δεδομένη χρονική στιγμή. Μια οικονομική
οντότητα εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης σε δεδομένη
χρονική στιγμή, αν η υποχρέωση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται
σε βάθος χρόνου. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις εκτέλεσης
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 125
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PerformanceObligationsSatisfie
dOverTimeMember

member

Εκπλήρωση των υποχρεώσεων
εκτέλεσης σε βάθος χρόνου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την εκπλήρωση των υποχρεώ
σεων εκτέλεσης σε βάθος χρόνου. Μια οικονομική οντότητα
εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης σε βάθος χρόνου, εάν
πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) ο πελάτης λαμ
βάνει και ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη που απορρέουν από
την εκτέλεση από πλευράς της οικονομικής οντότητας, κατά
την εκτέλεση από την οικονομική οντότητα· β) η εκτέλεση
από πλευράς της οικονομικής οντότητας δημιουργεί ή ενισχύει
ένα περιουσιακό στοιχείο (π.χ. ανεκτέλεστα έργα) του οποίου
ο έλεγχος ανήκει στον πελάτη, καθώς δημιουργείται ή ενισχύε
ται το περιουσιακό στοιχείο· ή γ) η εκτέλεση από πλευράς της
οικονομικής οντότητας δεν συνεπάγεται τη δημιουργία ενός
περιουσιακού στοιχείου με εναλλακτική χρήση για την οικο
νομική οντότητα και η οικονομική οντότητα έχει εκτελεστό
δικαίωμα πληρωμής έναντι της εκτέλεσης που έχει ολοκληρω
θεί μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις
εκτέλεσης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 124

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialState
ments

text

Χρονική περίοδος που καλύπτε
ται από τις οικονομικές κατα
στάσεις

Η περιγραφή της χρονικής περιόδου την οποία καλύπτει η
σειρά των οικονομικών καταστάσεων ή σημειώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 51 γ

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία προγράμ
ματος, στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων προγράμματος κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 57 a
καθορισμένων παροχών. Ως περιουσιακά στοιχεία προγράμμα
τος νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από
ταμείο μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζομένους και τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια που πληρούν τις προϋποθέσεις. [Πα
ραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PlanAssetsMember

member

Περιουσιακά στοιχεία προγράμ
ματος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα περιουσιακά στοιχεία προ
γράμματος καθορισμένων παροχών. Ως περιουσιακά στοιχεία
προγράμματος νοούνται: α) τα περιουσιακά στοιχεία που κατέ
χονται από ταμείο μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζομέ
νους· και β) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που πληρούν τις
προϋποθέσεις.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 α i

ifrs-full

PlantsMember

member

Φυτά [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα φυτά.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 41

ifrs-full

PortfolioAndOtherManagement
FeeIncome

X duration,
credit

Έσοδα από το χαρτοφυλάκιο και
άλλες αμοιβές διαχείρισης

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζονται από το χαρτοφυλά
κιο και άλλες αμοιβές διαχείρισης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

PortionOfConsiderationPaidRe
ceivedConsistingOfCashAndCa
shEquivalents

X duration,
credit

Αναλογία του ανταλλάγματος
που καταβλήθηκε (ή εισπράχθη
κε) και αποτελείται από ταμει
ακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα

Η αναλογία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή εισπράχ
θηκε και αποτελείται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα, τόσο για την απόκτηση όσο και για την απώλεια
ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρηματικών μονάδων. [Πα
ραπομπή: Θυγατρικές [member]· Ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα· Αντάλλαγμα που καταβλήθηκε (εισπράχ
θηκε)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 40 β

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecogni
sedWhenControlOfSubsidiaryIs
LostAttributableToDerecognisin
gRegulatoryDeferralAccountBa
lancesInFormerSubsidiary

X duration,
credit

Αναλογία κερδών (ζημιών) που
αναγνωρίζεται κατά την απώλεια
του ελέγχου θυγατρικής και
μπορεί να αποδοθεί παύση ανα
γνώρισης των υπολοίπων μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζό
μενων δραστηριοτήτων στην
πρώην θυγατρική

Η αναλογία κερδών (ζημιών) από την απώλεια του ελέγχου
θυγατρικής που μπορεί να αποδοθεί στην παύση αναγνώρισης
των υπολοίπων μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων στην πρώην θυγατρική. [Παραπομπή: Κέρδη (ζη
μίες) που αναγνωρίστηκαν κατά την απώλεια του ελέγχου
θυγατρικής· Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμε
νων δραστηριοτήτων [member]· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B28
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PortionOfGainsLossesRecogni
sedWhenControlOfSubsidiaryIs
LostAttributableToRecognisin
gInvestmentRetainedInFormer
Subsidiary

X duration,
credit

Αναλογία κερδών (ζημιών) που
αναγνωρίζεται κατά την απώλεια
του ελέγχου θυγατρικής και
μπορεί να αποδοθεί στην ανα
γνώριση επενδύσεων που έχουν
διακρατηθεί στην πρώην θυγα
τρική

Η αναλογία κερδών (ζημιών) από την απώλεια του ελέγχου
θυγατρικής που αποδίδεται στην αναγνώριση τυχόν επένδυσης
που έχει διακρατηθεί στην πρώην θυγατρική στην εύλογή της
αξία κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου. [Παραπομ
πή: Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρίστηκαν κατά την απώλεια
του ελέγχου θυγατρικής· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19 a

ifrs-full

PostemploymentBenefitExpense
DefinedBenefitPlans

X duration,
credit

Παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία, προγράμματα καθορι
σμένων παροχών

Το ποσό των εξόδων για παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία που σχετίζονται με προγράμματα καθορισμένων
παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 5

ifrs-full

PostemploymentBenefitExpense
DefinedContributionPlans

X duration,
credit

Παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία, προγράμματα καθορι
σμένων εισφορών

Το ποσό των εξόδων για παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία που σχετίζονται με προγράμματα καθορισμένων
εισφορών. Προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προ
γράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία, βάσει
των οποίων μια οικονομική οντότητα καταβάλλει καθορισμέ
νες εισφορές σε μια χωριστή οικονομική οντότητα (ταμείο) και
δεν θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να πλη
ρώνει περαιτέρω εισφορές, αν το ταμείο δεν κατέχει επαρκή
περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές σε
εργαζομένους που αφορούν την υπηρεσία του εργαζομένου
κατά την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 53

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefined
BenefitPlansMember

member

Ιατροφαρμακευτικά προγράμ
ματα καθορισμένων παροχών
μετά την έξοδο από την υπηρε
σία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ιατροφαρμακευτικά προγράμ
ματα καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρε
σία. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PotentialOrdinaryShareTransac
tionsMember

member

Συναλλαγές δυνητικών τίτλων
μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συναλλαγές δυνητικών τίτ
λων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές. [Παραπομπή: Κοινές
μετοχές [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 στ

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMember

member

Περιουσιακά στοιχεία ηλεκτρο
παραγωγής [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

PrecontractCostsMember

member

Δαπάνες πριν από τη σύναψη
της σύμβασης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες, τα οποία αντιπροσω
πεύουν τις δαπάνες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. [Πα
ραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από τις
δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 128 a

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Προνομιούχες μετοχές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συμμετοχικούς τίτλους που
είναι πρώτης σειράς από ορισμένες απόψεις σε σύγκριση με
τις κοινές μετοχές, αλλά έπονται σε δικαιώματα των χρεωστι
κών μέσων όσον αφορά τις αξιώσεις. [Παραπομπή: Κοινές
μετοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 79 a

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfReinsu
rance

X duration,
credit

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, μετά
την αφαίρεση των ασφαλίστρων
αντασφάλισης

Το ποσό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, μετά την αφαί
ρεση των ποσών που έχουν αντασφαλιστεί με τρίτα μέρη.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

PrepaymentRiskMember

member

Κίνδυνος προπληρωμής [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το είδος κινδύνου ότι ένα από
τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου θα
υποστεί οικονομική ζημία, διότι το άλλο μέρος προπληρώνει
νωρίτερα ή αργότερα από το αναμενόμενο. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG32,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 40 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Προπληρωμές

X instant,
debit

Προπληρωμές

Απαιτήσεις που αντιπροσωπεύουν ποσά που καταβάλλονται
για αγαθά και υπηρεσίες πριν από την παράδοση ή παροχή
τους.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome

X instant,
debit

Προπληρωμές και δεδουλευμένα
έσοδα

Το ποσό των προπληρωμών και δεδουλευμένων εσόδων. [Πα
ραπομπή: Προπληρωμές· Δεδουλευμένα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome
Abstract

Προπληρωμές και δεδουλευμένα
έσοδα [abstract]

ifrs-full

PresentationOfLeasesForLesse
eAbstract

Παρουσίαση των μισθώσεων για
τον μισθωτή [abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayApproach
Abstract

Παρουσίαση της προσέγγισης
της επικάλυψης [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefitO
bligationMember

member

Παρούσα αξία υποχρέωσης
βάσει προγραμμάτων καθορι
σμένων παροχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία μιας υπο
χρέωσης βάσει προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Η
παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία, πριν από την αφαίρεση οποιουδήποτε περιου
σιακού στοιχείου του προγράμματος, των αναμενόμενων μελ
λοντικών πληρωμών που απαιτούνται για την τακτοποίηση της
υποχρέωσης που προέρχεται από υπηρεσία εργαζόμενου κατά
την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 α ii

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη λογιστική βάση που χρησι
μοποιούσε η οικονομική οντότητα αμέσως πριν υιοθετήσει τα
ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 24,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 1 30,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PreviouslyStatedMember

member

Δηλωθείσα στο παρελθόν
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την πληροφορία που είχε
δηλωθεί στο παρελθόν στις οικονομικές καταστάσεις (δηλαδή
πριν από την αναδρομική εφαρμογή ή την αναδρομική επανα
διατύπωση).

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:

ΔΛΠ 1 106 β,
ΔΛΠ 8 28 στ i,
ΔΛΠ 8 29 γ i,
ΔΛΠ 8 49 β i

ifrs-full

PriceIndexMovements

X.XX dura
tion

Μεταβολές δείκτη τιμών

Οι μεταβολές στον γενικό δείκτη τιμών που χρησιμοποιούνται
για την επαναδιατύπωση των πληροφοριών των οικονομικών
καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας της οποίας το νόμι
σμα λειτουργίας είναι νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικο
νομίας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 29 39 γ

ifrs-full

PricesSpecifiedInForwardAgree
mentsToPurchaseFinancialAsse
tsForCash

X instant,
credit

Τιμές αναφερόμενες σε προθε
σμιακές συμφωνίες αγοράς χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων έναντι μετρητών

Οι τιμές που αναφέρονται σε προθεσμιακές συμφωνίες αγοράς
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έναντι μετρη
τών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11D β

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Κύριος τόπος άσκησης επιχει
ρηματικών δραστηριοτήτων

Ο τόπος στον οποίο η οικονομική οντότητα ασκεί κυρίως
δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 a

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfAs
sociate

text

Κύριος τόπος άσκησης επιχει
ρηματικών δραστηριοτήτων
συγγενούς επιχείρησης

Ο κύριος τόπος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας
συγγενούς επιχείρησης. [Παραπομπή: Κύριος τόπος άσκησης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· Συγγενείς επιχειρήσεις
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β ii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfEnti
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProduced
ForPublicUse

text

Κύριος τόπος άσκησης επιχει
ρηματικών δραστηριοτήτων
οικονομικής οντότητας της
οποίας οι ενοποιημένες οικονο
μικές καταστάσεις καταρτίστη
καν για δημόσια χρήση

Ο κύριος τόπος άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
τελικής ή κάθε ενδιάμεσης μητρικής επιχείρησης της οποίας οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που είναι σύμφωνες
προς τα ΔΠΧΑ καταρτίστηκαν για δημόσια χρήση. [Παραπομ
πή: Ενοποιημένες [member]· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoi
ntOperation

text

Κύριος τόπος άσκησης επιχει
ρηματικών δραστηριοτήτων κοι
νής επιχείρησης

Ο κύριος τόπος άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μιας κοινής επιχείρησης. [Παραπομπή: Κοινές επιχειρήσεις
[member]· Κύριος τόπος άσκησης επιχειρηματικών δραστηριο
τήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf
JointVenture

text

Κύριος τόπος άσκησης επιχει
ρηματικών δραστηριοτήτων κοι
νοπραξίας

Ο κύριος τόπος άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μιας κοινοπραξίας. [Παραπομπή: Κύριος τόπος άσκησης επι
χειρηματικών δραστηριοτήτων· Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β ii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfSub
sidiary

text

Κύριος τόπος άσκησης επιχει
ρηματικών δραστηριοτήτων
θυγατρικής

Ο κύριος τόπος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας
θυγατρικής. [Παραπομπή: Κύριος τόπος άσκησης επιχειρημα
τικών δραστηριοτήτων· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultAxis

axis

Πιθανότητα αθέτησης [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasureme
ntInputMember

member

Πιθανότητα αθέτησης, εισροή
επιμέτρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την πιθανότητα αθέτησης που
χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Πιθανότητα αθέτησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις πιθανότητες αθέτησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG20Γ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Εισπράξεις από δανειοληπτικές
πράξεις, που κατατάσσονται στις
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές που λαμβάνονται από δανειοληπτικές
πράξεις. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 17 γ

ΔΛΠ 27 16 β ii,
ΔΛΠ 27 17 β ii,
ΔΠΧΑ 12 12 β,
ΔΠΧΑ 12 19B β

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 884

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProceedsFromChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Εισπράξεις από αλλαγές στα
δικαιώματα ιδιοκτησίας σε
θυγατρικές που δεν έχουν ως
αποτέλεσμα την απώλεια του
ελέγχου

Οι ταμειακές εισροές από αλλαγές στα δικαιώματα ιδιοκτησίας
σε θυγατρικές που δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του
ελέγχου. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 42 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 7 42Β

ifrs-full

ProceedsFromContributionsOf
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Εισπράξεις από εισφορές μη
ελεγχουσών συμμετοχών

Οι ταμειακές εισροές από τις εισπράξεις εισφορών μη ελεγ
χουσών συμμετοχών. [Παραπομπή: Μη ελέγχουσες συμμετο
χές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

ProceedsFromCurrentBorrowings

X duration,
credit

Εισπράξεις από τρέχουσες
δανειοληπτικές πράξεις

Οι ταμειακές εισροές που λαμβάνονται από τρέχουσες δανει
οληπτικές πράξεις. [Παραπομπή: Τρέχουσες δανειοληπτικές
πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfExplo
rationAndEvaluationAssets

X duration,
credit

Εισπράξεις από τη διάθεση
περιουσιακών στοιχείων που
προέρχονται από έρευνα και
αξιολόγηση

Οι ταμειακές εισροές από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων
που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση. [Παραπομπή:
Περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιο
λόγηση [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfMinin
gAssets

X duration,
credit

Εισπράξεις από τη διάθεση εξο
ρυκτικών περιουσιακών στοι
χείων

Οι ταμειακές εισροές από τη διάθεση εξορυκτικών περιουσια
κών στοιχείων. [Παραπομπή: Εξορυκτικά περιουσιακά στοι
χεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProceedsFromDisposalOfNon
currentAssetsOrDisposalGroup
sClassifiedAsHeldForSaleAndDi
scontinuedOperations

X duration,
credit

Εισπράξεις από τη διάθεση μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων ή ομάδων διάθεσης
που κατατάσσονται ως κατεχό
μενα/-ες προς πώληση και δια
κοπείσες δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων διάθεσης που κατατάσσο
νται ως κατεχόμενα/-ες προς πώληση και διακοπείσες δραστη
ριότητες. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [mem
ber]· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες
προς πώληση [member]· Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμε
να/-ες προς πώληση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfOi
lAndGasAssets

X duration,
credit

Εισπράξεις από τη διάθεση
περιουσιακών στοιχείων πετρε
λαίου και φυσικού αερίου

Οι ταμειακές εισροές από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων
πετρελαίου και φυσικού αερίου. [Παραπομπή: Περιουσιακά
στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMaturi
tyOfAvailableforsaleFinancialAs
sets

X duration,
credit

Εισπράξεις από τη διάθεση ή τη
ληκτότητα διαθέσιμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων

Οι ταμειακές εισροές από τη διάθεση ή τη ληκτότητα διαθέ
σιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι
χείων. [Παραπομπή: Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16 - Ημε
ρομηνία λήξης 2021-01-01

ifrs-full

ProceedsFromDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwillIn
vestmentPropertyAndOtherNon
currentAssets

X duration,
credit

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώ
ματων παγίων, άυλων περιου
σιακών στοιχείων πλην της υπε
ραξίας, επενδύσεων σε ακίνητα
και άλλων στοιχείων μη κυκλο
φορούντων περιουσιακών στοι
χείων

Οι ταμειακές εισροές από τη διάθεση ενσώματων παγίων,
άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπεραξίας, επενδύ
σεων σε ακίνητα και άλλων στοιχείων μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας· Επενδύσεις σε ακίνητα· Άλλα
μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία· Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOptions

X duration,
credit

Εισπράξεις από την άσκηση
δικαιωμάτων προαίρεσης

Οι ταμειακές εισροές από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρε
σης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProceedsFromGovernmentGran
tsClassifiedAsFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Εισπράξεις από κρατικές επιχο
ρηγήσεις, που κατατάσσονται ως
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις, που κατα
τάσσονται ως χρηματοδοτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Δημόσιο [member]· Κρατικές επιχορηγήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 20 28

ifrs-full

ProceedsFromGovernmentGran
tsClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Εισπράξεις από κρατικές επιχο
ρηγήσεις, που κατατάσσονται ως
επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις, που κατα
τάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Δημόσιο [member]· Κρατικές επιχορηγήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 20 28

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBondsNo
tesAndDebentures

X duration,
credit

Τα έσοδα από την έκδοση ομο
λόγων, γραμματίων και χρεω
στικών ομολόγων

Οι ταμειακές εισροές από την έκδοση ομολόγων, γραμματίων κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17
και χρεωστικών ομολόγων.

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdinary
Shares

X duration,
credit

Εισπράξεις από την έκδοση κοι
νών μετοχών

Οι ταμειακές εισροές από την έκδοση κοινών μετοχών. [Πα
ραπομπή: Κοινές μετοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreference
Shares

X duration,
credit

Εισπράξεις από την έκδοση
προνομιούχων μετοχών

Οι ταμειακές εισροές από την έκδοση προνομιούχων μετοχών.
[Παραπομπή: Προνομιούχες μετοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfSubordina
tedLiabilities

X duration,
credit

Εισπράξεις από την έκδοση
υποχρεώσεων μειωμένης εξα
σφάλισης

Οι ταμειακές εισροές από την έκδοση υποχρεώσεων μει κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17
ωμένης εξασφάλισης. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις μειωμένης
εξασφάλισης]

ifrs-full

ProceedsFromIssuingOtherEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Εισπράξεις μετρητών από την
έκδοση άλλων συμμετοχικών
τίτλων

Οι ταμειακές εισροές από την έκδοση συμμετοχικών τίτλων
που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια
κατάσταση ή σημείωση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 17 a

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 887

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProceedsFromIssuingShares

X duration,
credit

Εισπράξεις από την έκδοση
μετοχών

Οι ταμειακές εισροές από την έκδοση μετοχών.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 17 a

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBorro
wings

X duration,
credit

Εισπράξεις από μη τρέχουσες
δανειοληπτικές πράξεις

Οι ταμειακές εισροές που λαμβάνονται από μη τρέχουσες
δανειοληπτικές πράξεις. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongtermAs
setsClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Εισπράξεις από πωλήσεις άλλων
μακροπρόθεσμων περιουσιακών
στοιχείων, που κατατάσσονται
ως επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από πωλήσεις άλλων μακροπρόθεσμων παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 β
περιουσιακών στοιχείων που η οικονομική οντότητα δεν γνω
στοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση, οι οποίες
κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOfTre
asuryShares

X duration,
credit

Εισπράξεις από την έκδοση
ιδίων μετοχών

Οι ταμειακές εισροές από την έκδοση ιδίων μετοχών. [Παρα
πομπή: Πώληση ή έκδοση ιδίων μετοχών· Ίδιες μετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologica
lAssets

X duration,
credit

Εισπράξεις από τη διάθεση βιο
λογικών περιουσιακών στοιχείων

Οι ταμειακές εισροές από τη διάθεση βιολογικών περιουσια
κών στοιχείων. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfIntangible
AssetsClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
credit

Εισπράξεις από πωλήσεις άυλων
περιουσιακών στοιχείων, που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοι
χείων, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 β

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterestsI
nAssociates

X duration,
credit

Εισπράξεις από πωλήσεις συμ
μετοχών σε συγγενείς επιχειρή
σεις

Οι ταμειακές εισροές από τις πωλήσεις συμμετοχών σε συγ
γενείς επιχειρήσεις. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProceedsFromSalesOfInve
stmentProperty

X duration,
credit

Εισπράξεις από τις πωλήσεις
επενδύσεων σε ακίνητα

Οι ταμειακές εισροές από τις πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνη
τα. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestmen
tsAccountedForUsingEquityMe
thod

X duration,
credit

Εισπράξεις από τις πωλήσεις
επενδύσεων που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης

Οι ταμειακές εισροές από τις πωλήσεις επενδύσεων που λογι
στικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. [Παραπομ
πή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestmen
tsOtherThanInvestmentsAccou
ntedForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Εισπράξεις από τις πωλήσεις
επενδύσεων εκτός των επενδύ
σεων που λογιστικοποιούνται με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Οι ταμειακές εισροές από τις πωλήσεις επενδύσεων εκτός των
επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης. [Παραπομπή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης· Επενδύσεις εκτός από τις
επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου
της καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfProperty
PlantAndEquipmentClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
credit

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώ
ματων παγίων που κατατάσσο
νται ως επενδυτικές δραστηριό
τητες

Οι ταμειακές εισροές από πωλήσεις ενσώματων παγίων που
κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 β

ifrs-full

ProceedsFromSalesOrMaturi
tyOfFinancialInstrumentsClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Εισπράξεις από πωλήσεις ή
ληκτότητα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από τις πωλήσεις ή τη ληκτότητα χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατατάσσονται
ως επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικά μέσα, κατηγορία [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
credit

Εισπράξεις από τη δραστηριό
τητα μεταβίβασης κατά τη διάρ
κεια χρονικής περιόδου που
έλαβε χώρα η μεγαλύτερη δρα
στηριότητα μεταβίβασης

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζονται από τη μεταβίβαση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρ
κεια μέρους της περιόδου αναφοράς εντός της οποίας έλαβε
χώρα η μεγαλύτερη δραστηριότητα μεταβίβασης όταν το συνο
λικό ποσό των εσόδων από τη δραστηριότητα μεταβίβασης
(που πληροί τους όρους για παύση αναγνώρισης) δεν είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένο καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Ζ γ iii

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Τρέχουσες προμήθειες παραγω
γής

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό των προμηθειών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδι
κασία παραγωγής. [Παραπομπή: Αποθέματα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 γ, κοινή
πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Προϊόντα και υπηρεσίες [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 32

ifrs-full

ProductsAndServicesMember

member

Προϊόντα και υπηρεσίες [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της οικονομικής οντότητας. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Προϊόντα και υπηρεσίες», εάν
δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 32

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
credit

Έξοδα για επαγγελματικές αμοι
βές

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκε ή είναι πληρωτέο για
επαγγελματικές υπηρεσίες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Κέρδη (ζημίες)

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το σύνολο των εσόδων από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις και
διακοπείσες δραστηριότητες μείον τα έξοδα, μη συμπεριλαμ
βανομένων των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών
εσόδων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 81Α α,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 18 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 1 24 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 1 32 α ii,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B10 β,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17 113 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ ε - Έναρξη
ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 8 28 β, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 8 23

ProfitLoss

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Κέρδη (ζημίες) [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAbstract

Κέρδη (ζημίες), που αναλογούν
σε [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNonco
ntrollingInterests

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν
σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Τα κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις και δια
κοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν σε μη ελέγχουσες
συμμετοχές. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)· Μη ελέγχουσες
συμμετοχές]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 81Β α i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 12 ε

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες), που αναλογούν
στους κατόχους κοινών μετοχών
της μητρικής οικονομικής οντό
τητας

Τα κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στους κατόχους κοινών
μετοχών των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής οικονομικής οντό
τητας. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEnti
tyAbstract

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν
στους κατόχους κοινών μετοχών
της μητρικής οικονομικής οντό
τητας [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEnti
tyIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν
στους κατόχους κοινών μετοχών
της μητρικής οικονομικής οντό
τητας, περιλαμβανομένων των
μειωτικών επιπτώσεων

Τα κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στους κατόχους κοινών
μετοχών των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής οικονομικής οντό
τητας, προσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις όλων των δυνητικών
μειωτικών τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές.
[Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 a

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν
στους ιδιοκτήτες μητρικής

Τα κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις και δια
κοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της
μητρικής. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 81B α ii

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων

Τα κέρδη (ζημίες) πριν από τα έξοδα ή έσοδα φόρου. [Παρα
πομπή: Κέρδη (ζημίες)]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 103, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 5 33 β i, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 8 28 β, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tions

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμε
νες εκμεταλλεύσεις

Τα κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παρα
πομπή: Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]· Κέρδη (ζη
μίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 81Α α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β
vi, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμε
νες εκμεταλλεύσεις που αναλο
γούν σε μη ελέγχουσες συμμε
τοχές

Τα κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις που ανα
λογούν σε μη ελέγχουσες συμμετοχές. [Παραπομπή: Κέρδη
(ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις· Μη ελέγχουσες
συμμετοχές]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 5 Παρά
δειγμα 11, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 5
33 δ

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToOrdinaryE
quityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμε
νες εκμεταλλεύσεις που αναλο
γούν στους κατόχους κοινών
μετοχών της μητρικής οικονομι
κής οντότητας

Τα κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις που ανα
λογούν στους κατόχους κοινών μετοχών των ιδίων κεφαλαίων
της μητρικής οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Συνεχιζό
μενες εκμεταλλεύσεις [member]· Κέρδη (ζημίες) από συνεχι
ζόμενες εκμεταλλεύσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 a

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToOrdinaryE
quityHoldersOfParentEntityIn
cludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμε
νες εκμεταλλεύσεις που αναλο
γούν στους κατόχους κοινών
μετοχών της μητρικής οικονομι
κής οντότητας περιλαμβανομέ
νων των μειωτικών επιπτώσεων

Τα κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις που ανα
λογούν σε κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής, προσαρμο
σμένα για τις επιπτώσεις όλων των δυνητικών μειωτικών τίτ
λων που είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές. [Παραπομπή:
Κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perations

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες
δραστηριότητες

Τα κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες. [Παρα
πομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Κέρδη (ζη
μίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 εα,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 ε, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β vii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perationsAttributableToNonco
ntrollingInterests

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες
δραστηριότητες που αναλογούν
σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Τα κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες που ανα
λογούν σε μη ελέγχουσες συμμετοχές. [Παραπομπή: Κέρδη
(ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες· Μη ελέγχουσες
συμμετοχές]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 5 Παρά
δειγμα 11, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 5
33 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProfitLossFromDiscontinuedO
perationsAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες
δραστηριότητες που αναλογούν
στους κατόχους κοινών μετοχών
της μητρικής οικονομικής οντό
τητας

Τα κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες που ανα
λογούν στους κατόχους κοινών μετοχών των ιδίων κεφαλαίων
της μητρικής οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Κέρδη (ζη
μίες) από διακοπείσες δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perationsAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEnti
tyIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες
δραστηριότητες που αναλογούν
στους κατόχους κοινών μετοχών
της μητρικής οικονομικής οντό
τητας περιλαμβανομένων των
μειωτικών επιπτώσεων

Τα κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες που ανα
λογούν στους κατόχους κοινών μετοχών των ιδίων κεφαλαίων
της μητρικής οικονομικής οντότητας, προσαρμοσμένα για τις
επιπτώσεις όλων των δυνητικών μειωτικών τίτλων που είναι
μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)
από διακοπείσες δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 a

ifrs-full

ProfitLossFromOperatingActivi
ties

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές
δραστηριότητες

Τα κέρδη (ζημίες) από τις λειτουργικές δραστηριότητες της
οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

παράδειγμα: ΔΛΠ 32 IE33, κοινή
πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMoveme
ntInRegulatoryDeferralAccount
BalancesRelatedToProfitOrLos
sAndNetMovementInRelatedDe
ferredTax

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες), συμπεριλαμβα
νομένης της καθαρής κίνησης
στα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τα αποτελέσματα και καθαρή
κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού
αναβαλλόμενου φόρου

Τα κέρδη (ζημίες) που περιλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και της καθα
ρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου.
[Παραπομπή: Καθαρή κίνηση σε υπόλοιπα μεταβατικών λογα
ριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα
αποτελέσματα· Καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του αναβαλλόμε
νου φόρου που προκύπτει από υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα
αποτελέσματα· Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 23
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProfitLossIncludingNetMoveme
ntInRegulatoryDeferralAccount
BalancesRelatedToProfitOrLos
sAndNetMovementInRelatedDe
ferredTaxAttributableToNonco
ntrollingInterests

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες), συμπεριλαμβα
νομένης της καθαρής κίνησης
στα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τα αποτελέσματα και καθαρή
κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού
αναβαλλόμενου φόρου, που
αναλογούν σε μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Τα κέρδη (ζημίες) που αναλογούν σε μη ελέγχουσες συμμετο παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14
χές και περιλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 23
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και της καθαρής κίνησης
στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομ
πή: Κέρδη (ζημίες), συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνη
σης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και
καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου
φόρου· Μη ελέγχουσες συμμετοχές]

IE1,

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMoveme
ntInRegulatoryDeferralAccount
BalancesRelatedToProfitOrLos
sAndNetMovementInRelatedDe
ferredTaxAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες), συμπεριλαμβα
νομένης της καθαρής κίνησης
στα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τα αποτελέσματα και καθαρή
κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού
αναβαλλόμενου φόρου, που
αναλογούν στους ιδιοκτήτες
μητρικής

Τα κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες μητρικής
και περιλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβα
τικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετί
ζονται με τα αποτελέσματα και της καθαρής κίνησης στο
πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή:
Κέρδη (ζημίες), συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης
στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή
κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 14 23

IE1,

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) του αποκτώμε
νου από την ημερομηνία κτήσης

Τα κέρδη (ζημίες) του αποκτώμενου από την ημερομηνία κτή
σης που περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνο
λικών εσόδων. [Παραπομπή: Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιζ i

ifrs-full

ProfitLossOfCombinedEntity

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) της συνενωμένης
οικονομικής οντότητας, ως αν η
συνένωση είχε λάβει χώρα στην
αρχή της περιόδου

Τα κέρδη (ζημίες) της συνενωμένης οικονομικής οντότητας,
ως αν η ημερομηνία κτήσης για όλες τις συνενώσεις επιχειρή
σεων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του έτους ήταν στην
αρχή εκείνης της περιόδου. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]· Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιζ ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProfitLossRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForFi
nancialAsset2011

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται όσον αφορά την ανταλ
λαγή υπηρεσιών κατασκευών με
ένα χρηματοοικονομικό περιου
σιακό στοιχείο

Τα κέρδη (ζημίες) που αναγνωρίζονται όσον αφορά την ανταλ
λαγή υπηρεσιών κατασκευών με ένα χρηματοοικονομικό περι
ουσιακό στοιχείο σε συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης
του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]· Κέρδη (ζη
μίες)]

γνωστοποίηση: SIC 29 6A

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForI
ntangibleAsset2011

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρί
ζονται όσον αφορά την ανταλ
λαγή υπηρεσιών κατασκευών με
ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο

Τα κέρδη (ζημίες) που αναγνωρίζονται όσον αφορά την ανταλ
λαγή υπηρεσιών κατασκευών με ένα άυλο περιουσιακό στοι
χείο σε συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρε
σιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης του δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών [member]· Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: SIC 29 6A

ifrs-full

ProfitsLossesOnDisposalOfInve
stmentsAndChangesInValue
OfInvestments

X duration,
credit

Κέρδη (ζημίες) από διάθεση
επενδύσεων και μεταβολές στην
αξία των επενδύσεων

Τα κέρδη (ζημίες) από τη διάθεση επενδύσεων και τις μετα
βολές στην αξία των επενδύσεων. [Παραπομπή: Κέρδη (ζη
μίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β ix

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία προγραμ
ματισμού

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τον
προγραμματισμό. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

PropertyAmountContributedTo
FairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Ακίνητα, ποσό που εισφέρεται
στην εύλογη αξία των περιου
σιακών στοιχείων προγράμματος

Το ποσό το οποίο συνεισφέρουν τα ακίνητα στην εύλογη αξία
των περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος,
στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 δ

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndProjec
tManagementExpense

X duration,
credit

Έξοδα ανάπτυξης και διαχείρι
σης έργου για ακίνητα

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και
διαχείριση έργου για ακίνητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PropertyDevelopmentAndProjec
tManagementIncome

X duration,
credit

Έσοδα ανάπτυξης και διαχείρι
σης έργου για ακίνητα

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και
διαχείριση έργου για ακίνητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOrdi
naryCourseOfBusiness

X instant,
debit

Ακίνητα που προορίζονται για
πώληση κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών της επιχείρησης

Το ποσό των ακινήτων που προορίζονται για πώληση κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ακίνητα είναι
γήπεδα ή κτήρια —ή μέρη κτηρίων— ή και τα δύο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

PropertyManagementExpense

X duration,
credit

Έξοδα διαχείρισης ακινήτων

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με τη διαχείριση ακινή
των. Ακίνητα είναι γήπεδα ή κτήρια —ή μέρη κτηρίων— ή
και τα δύο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment

X instant,
debit

Ενσώματα πάγια

Το ποσό των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων που: α)
κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή
υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκο
πούς· και β) αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο
από μία λογιστική περίοδο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentAb
stract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusAxis

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 95

Ενσώματα πάγια [abstract]

axis

Ενσώματα πάγια από λειτουρ
γική κατά καθεστώς λειτουργι
κής μίσθωσης [axis]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusMember

member

Ενσώματα πάγια κατά καθεστώς
λειτουργικής μίσθωσης [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα ενσώματα πάγια, όταν
διαχωρίζονται με βάση το καθεστώς λειτουργικής μίσθωσης
από τον εκμισθωτή. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή
για τον άξονα «Ενσώματα πάγια κατά καθεστώς λειτουργικής
μίσθωσης», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 95

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountAtCostOfRevalue
dAssets

X instant,
debit

Ενσώματα πάγια, αναπροσαρμο
σμένα περιουσιακά στοιχεία, στο
κόστος

Το ποσό των ενσώματων παγίων που θα είχε αναγνωριστεί αν
τα αναπροσαρμοσμένα περιουσιακά στοιχεία τηρούνταν λογι
στικά βάσει της μεθόδου του κόστους. [Παραπομπή: Ενσώ
ματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 77 ε

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountOfAssetsRetired
FromActiveUse

X instant,
debit

Ενσώματα πάγια, περιουσιακά
στοιχεία που έχουν αποσυρθεί
από την ενεργό χρήση και δεν
κατατάσσονται ως κατεχόμενα
προς πώληση

Το ποσό των ενσώματων παγίων, που έχουν αποσυρθεί από
την ενεργό χρήση και δεν κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς
πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. [Παραπομπή: Ενσώματα
πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 79 γ

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Ενσώματα πάγια, αναπροσαρμο
σμένα περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των ενσώματων παγίων που δηλώνονται στην ανα
προσαρμοσμένη αξία τους. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 77

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentEx
pendituresRecognisedForCon
structions

X instant,
debit

Ενσώματο πάγιο, δαπάνες που
αναγνωρίζονται κατά το στάδιο
της κατασκευής του

Το ποσό των δαπανών που αναγνωρίστηκαν στη λογιστική
αξία του στοιχείου των ενσώματων παγίων κατά το στάδιο
της κατασκευής του. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]·
Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 74 β

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentFair
ValueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Εύλογη αξία ενσώματων παγίων
που χρησιμοποιείται ως τεκμαι
ρόμενο κόστος

Το ποσό των ενσώματων παγίων, των οποίων η εύλογη αξία
χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαιρόμενο κόστος στην εναρκτήρια
κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. [Παρα
πομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PropertyPlantAndEquipment
GrossCarryingAmountFullyDe
preciated

X instant,
debit

Ενσώματα πάγια, ποσό ακαθά
ριστης λογιστικής αξίας ολοσχε
ρώς αποσβεσμένων περιουσια
κών στοιχείων που είναι ακόμη
σε χρήση

Το ποσό της ακαθάριστης λογιστικής αξίας των ολοσχερώς
αποσβεσμένων περιουσιακών στοιχείων που είναι ακόμη σε
χρήση. [Παραπομπή: Ακαθάριστη λογιστική αξία [member]·
Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 79 β

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tMember

member

Ενσώματα πάγια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ενσώματα πάγια. Αντιπρο
σωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες
ενσώματων παγίων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.
[Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 36 127, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 16 53

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentNo
tSubjectToOperatingLeasesMem
ber

member

Ενσώματα πάγια που δεν εξαρ
τώνται από λειτουργικές μισθώ
σεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ενσώματα πάγια που δεν
εξαρτώνται από λειτουργικές μισθώσεις. Λειτουργική μίσθωση
είναι η μίσθωση η οποία δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους
τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα
ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 95

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
PledgedAsSecurity

X instant,
debit

Ενσώματα πάγια που φέρουν
βάρη για ως εξασφάλιση

Τα ενσώματα πάγια που φέρουν βάρη για την εξασφάλιση
υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 74 a

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
Τα ενσώματα πάγια που ανα
γνωρίζονται από την ημερομηνία τα ενσώματα πάγια που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επι
κτήσης
χειρήσεων. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια· Συνενώσεις επιχει
ρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 B64 i,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 3 IE72

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
strictionsOnTitle

X instant,
debit

Ενσώματα πάγια, περιορισμοί
στους τίτλους

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 74 a

Το ποσό των ενσώματων παγίων που υπόκεινται σε περιορι
σμούς στους τίτλους. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PropertyPlantAndEquipmentRe
valuationAbstract

Ενσώματα πάγια, αναπροσαρ
μογή [abstract]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
valuationSurplus

X instant,
credit

Ενσώματα πάγια, πλεόνασμα
αναπροσαρμογής

Το ποσό του πλεονάσματος αναπροσαρμογής που σχετίζεται
με ενσώματα πάγια. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια· Πλεόνα
σμα αναπροσαρμογής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 77 στ

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentSub
jectToOperatingLeasesMember

member

Τα ενσώματα πάγια που εξαρ
τώνται από λειτουργικές μισθώ
σεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ενσώματα πάγια που εξαρ
τώνται από λειτουργικές μισθώσεις. Λειτουργική μίσθωση
είναι η μίσθωση η οποία δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους
τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα
ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 95

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
TemporarilyIdle

X instant,
debit

Ενσώματα πάγια, πρόσκαιρη
αδράνεια

Το ποσό των ενσώματων παγίων σε πρόσκαιρη αδράνεια. [Πα
ραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 79 a

ifrs-full

PropertyServiceChargeExpense

X duration,
credit

Έξοδα από τέλη συντήρησης
ακινήτων

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από τέλη που σχετίζο
νται με τη συντήρηση των ακινήτων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Έσοδα από τέλη συντήρησης
ακινήτων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από τέλη που σχετίζο
νται με τη συντήρηση των ακινήτων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
Expense

X duration,
credit

Έσοδα από τέλη συντήρησης
ακινήτων (έξοδα)

Το ποσό των εσόδων ή των εξόδων που προκύπτει από τέλη
συντήρησης ακινήτων. [Παραπομπή: Έξοδα από τέλη συντή
ρησης ακινήτων· Έσοδα από τέλη συντήρησης ακινήτων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PropertyServiceChargeIncome
ExpenseAbstract

Έσοδα από τέλη συντήρησης
ακινήτων (έξοδα) [abstract]

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
credit

Έξοδα φόρου για ακίνητα

Το ποσό των εξόδων φόρου επί ακινήτου. Ακίνητα είναι
γήπεδα ή κτήρια —ή μέρη κτηρίων— ή και τα δύο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterestI
nAssociate

X.XX dura
tion

Ποσοστό δικαιώματος ιδιοκτη
σίας σε συγγενή επιχείρηση

Το ποσοστό του δικαιώματος ιδιοκτησίας σε συγγενή επιχεί
ρηση που αναλογεί στην οικονομική οντότητα. [Παραπομπή:
Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIntere
stInJointOperation

X.XX dura
tion

Ποσοστό δικαιώματος ιδιοκτη
σίας σε κοινή επιχείρηση

Το ποσοστό του δικαιώματος ιδιοκτησίας σε κοινή επιχείρηση
που αναλογεί στην οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Κοινές
επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIntere
stInJointVenture

X.XX dura
tion

Ποσοστό δικαιώματος ιδιοκτη
σίας σε κοινοπραξία

Το ποσοστό του δικαιώματος ιδιοκτησίας σε κοινοπραξία που
αναλογεί στην οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Κοινοπρα
ξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIntere
stInSubsidiary

X.XX dura
tion

Ποσοστό δικαιώματος ιδιοκτη
σίας σε θυγατρική

Το ποσοστό του δικαιώματος ιδιοκτησίας σε θυγατρική που
αναλογεί στην οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Θυγατρικές
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19 B γ

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIntere
stsHeldByNoncontrollingInte
rests

X.XX dura
tion

Ποσοστό δικαιωμάτων ιδιοκτη
σίας που κατέχονται από μη
ελέγχουσες συμμετοχές

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε μια θυγατρική
που κατέχονται από μη ελέγχουσες συμμετοχές. [Παραπομπή:
Θυγατρικές [member]· Μη ελέγχουσες συμμετοχές]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 12 γ
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ifrs-full

▼M2
Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeldI
nAssociate

ifrs-full

Πρόθεμα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

X.XX dura
tion

Ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου που κατέχονται σε συγ
γενή επιχείρηση

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου σε συγγενή επιχείρηση
που κατέχονται από την οικονομική οντότητα. [Παραπομπή:
Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iv

ProportionOfVotingPowerHel
dInSubsidiary

X.XX dura
tion

Ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου που κατέχονται σε θυγα
τρική

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου σε θυγατρική που κατέ
χονται από την οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Θυγατρι
κές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19 B γ

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeld
ByNoncontrollingInterests

X.XX dura
tion

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
που κατέχονται από μη ελέγ
χουσες συμμετοχές

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου σε θυγατρική που κατέ
χονται από μη ελέγχουσες συμμετοχές. [Παραπομπή: Θυγατρι
κές [member]· Μη ελέγχουσες συμμετοχές]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 12 δ

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHel
dInJointOperation

X.XX dura
tion

Ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου που κατέχονται σε κοινή
επιχείρηση

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου σε κοινή επιχείρηση που
κατέχονται από την οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Κοι
νές επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iv

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHel
dInJointVenture

X.XX dura
tion

Ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου που κατέχονται σε κοι
νοπραξία

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου σε κοινοπραξία που
κατέχονται από την οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Κοι
νοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β iii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 α iv

ifrs-full

ProvisionForCreditCommitmen
tsMember

member

Πρόβλεψη για πιστωτικές υπο
χρεώσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την πρόβλεψη για ανάληψη
πιστωτικών υποχρεώσεων από την οικονομική οντότητα. [Πα
ραπομπή: Άλλες προβλέψεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
Costs

X instant,
credit

Πρόβλεψη για τα έξοδα παρο
πλισμού, αποκατάστασης και
εξυγίανσης

Το ποσό της πρόβλεψης για έξοδα που σχετίζονται με τον
παροπλισμό, την αποκατάσταση και την εξυγίανση. [Παραπομ
πή: Άλλες προβλέψεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Δ Παρα
δείγματα: Γνωστοποιήσεις, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 87
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Ετικέτα

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
CostsAbstract

Πρόβλεψη για τα έξοδα παρο
πλισμού, αποκατάστασης και
εξυγίανσης [abstract]

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
CostsMember

member

Πρόβλεψη για τα έξοδα παρο
πλισμού, αποκατάστασης και
εξυγίανσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την πρόβλεψη σχετικά με τα
έξοδα παροπλισμού, αποκατάστασης και εξυγίανσης. [Παρα
πομπή: Άλλες προβλέψεις [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Δ Παρα
δείγματα: Γνωστοποιήσεις, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

ProvisionForTaxesOtherThanIn
comeTaxMember

member

Πρόβλεψη για φόρους εκτός του
φόρου εισοδήματος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την πρόβλεψη για τους φόρους
εκτός του φόρου εισοδήματος. Οι φόροι εισοδήματος περιλαμ
βάνουν όλους τους φόρους που επιβάλλονται στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό και βασίζονται στα φορολογητέα κέρδη. Οι
φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν επίσης φόρους, όπως οι
παρακρατούμενοι φόροι, οι οποίοι είναι πληρωτέοι από μία
θυγατρική, συγγενή επιχείρηση ή σχήμα υπό κοινό έλεγχο
κατά τη διανομή κερδών προς την αναφέρουσα οικονομική
οντότητα. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrColla
teralByEntityRelatedPartyTran
sactions

X duration

Πρόβλεψη για εγγυήσεις ή εξα
σφαλίσεις της οικονομικής
οντότητας, συναλλαγές συνδεδε
μένων μερών

Το ποσό των εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων που παρέχει η οικο
νομική οντότητα στις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Πα
ραπομπή: Εγγυήσεις [member]· Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 η

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrColla
teralToEntityRelatedPartyTran
sactions

X duration

Πρόβλεψη για εγγυήσεις ή εξα
σφαλίσεις προς οικονομική
οντότητα, συναλλαγές συνδεδε
μένων μερών

Το ποσό των εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων που παρέχονται προς
την οικονομική οντότητα στις συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών. [Παραπομπή: Εγγυήσεις [member]· Συνδεδεμένα
μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 η

ifrs-full

Προβλέψεις

X instant,
credit

Προβλέψεις

Το ποσό των υποχρεώσεων αβέβαιου χρόνου ή ποσού.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιβ
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▼M2
Πρόθεμα
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ProvisionsAbstract

Προβλέψεις [abstract]

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabili
tyAdequacyTests

X instant,
credit

Προβλέψεις που προκύπτουν
από εξέταση επάρκειας της
ασφαλιστικής υποχρέωσης

Το ποσό των προβλέψεων που προκύπτει από την εκτίμηση αν
η λογιστική αξία μιας ασφαλιστικής υποχρέωσης πρέπει να
αυξηθεί (ή να μειωθεί η λογιστική αξία του σχετιζόμενου
αναβαλλόμενου κόστους κτήσης ή των άυλων περιουσιακών
στοιχείων), βάσει εξέτασης των μελλοντικών ταμειακών ροών.
[Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]· Προβλέψεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ProvisionsForDoubtfulDebtsRe
latedToOutstandingBalancesO
fRelatedPartyTransaction

X instant,
credit

Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις που σχετίζονται με
ανεξόφλητα υπόλοιπα σε
συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που σχε
τίζονται με τα ανεξόφλητα υπόλοιπα σε συναλλαγές συνδεδε
μένων μερών. [Παραπομπή: Προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 γ

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBenefits

X instant,
credit

Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους

Το ποσό των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους. [Πα
ραπομπή: Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους· Προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 78 δ

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonpartici
patingBenefits

X instant,
credit

Προβλέψεις για μελλοντικές
παροχές πλην εκείνων που προ
κύπτουν από τα χαρακτηριστικά
προαιρετικής συμμετοχής

Το ποσό των προβλέψεων για μελλοντικές παροχές πλην εκεί
νων που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά προαιρετικής
συμμετοχής. [Παραπομπή: Προβλέψεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions

X duration,
credit

Πρόβλεψη που χρησιμοποι
ήθηκε, άλλες προβλέψεις

Το ποσό που χρησιμοποιήθηκε (δηλαδή, πραγματοποιήθηκε
και μείωσε την πρόβλεψη) για άλλες προβλέψεις. [Παραπομ
πή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PurchasedCallOptionsMember

member

Αγορασθέντα δικαιώματα αγο
ράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις αγορασθείσες παράγωγες
χρηματοοικονομικές συμβάσεις που παρέχουν στην οικονο
μική οντότητα το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγο
ράσει υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε συγκεκριμένη τιμή
άσκησης του δικαιώματος. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Αγορά διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή:
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16 - Ημε
ρομηνία λήξης 2021-01-01

ifrs-full

PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Αγορά βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAndEva
luationAssets

X duration,
credit

Αγορά περιουσιακών στοιχείων
που προέρχονται από έρευνα και
αξιολόγηση

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά περιουσιακών στοιχείων
που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση. [Παραπομπή:
Περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιο
λόγηση [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstrumen
tsClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Αγορά χρηματοοικονομικών
μέσων, που κατατάσσονται ως
επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά χρηματοοικονομικών κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16
μέσων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssetsClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Αγορά άυλων περιουσιακών
στοιχείων, που κατατάσσονται
ως επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές για τις αγορές άυλων περιουσιακών στοι
χείων, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PurchaseOfInterestsInAssociates

X duration,
credit

Αγορά συμμετοχών σε συγγενείς
επιχειρήσεις

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά συμμετοχών σε συγγενείς
επιχειρήσεις. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvestmen
tsAccountedForUsingEquityMe
thod

X duration,
credit

Αγορά συμμετοχών σε επενδύ
σεις που λογιστικοποιούνται με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά συμμετοχών σε επενδύσεις
που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
[Παραπομπή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentProperty

X duration,
credit

Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά επενδύσεων σε ακίνητα.
[Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentsOtherTh
anInvestmentsAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Αγορά επενδύσεων εκτός από
επενδύσεις που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά επενδύσεων εκτός από τις
επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης. [Παραπομπή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης· Επενδύσεις εκτός από τις επενδύ
σεις που λογιστικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου της
καθαρής θέσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Αγορά εξορυκτικών περιουσια
κών στοιχείων

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά εξορυκτικών περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Εξορυκτικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Αγορά περιουσιακών στοιχείων
πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά περιουσιακών στοιχείων
πετρελαίου και φυσικού αερίου. [Παραπομπή: Περιουσιακά
στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PurchaseOfOtherLongtermAsse
tsClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Αγορά άλλων μακροπρόθεσμων
περιουσιακών στοιχείων, που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από την αγορά άλλων μακροπρόθεσμων παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 a
περιουσιακών στοιχείων που η οικονομική οντότητα δεν γνω
στοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση, οι οποίες
κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Αγορά ενσώματων παγίων που
κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από την αγορά ενσώματων παγίων που
κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 a

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillInvestmentProper
tyAndOtherNoncurrentAssets

X duration,
credit

Αγορά ενσώματων παγίων,
άυλων περιουσιακών στοιχείων
πλην της υπεραξίας, επενδύσεων
σε ακίνητα και άλλων μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

Οι ταμειακές εκροές για την αγορά ενσώματων παγίων, άυλων
περιουσιακών στοιχείων πλην της υπεραξίας, επενδύσεων σε
ακίνητα και άλλων μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχεί
ων. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας· Επενδύσεις σε ακίνητα· Άλλα μη κυκλοφορούντα περι
ουσιακά στοιχεία· Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
credit

Αγορά ιδίων μετοχών

Η μείωση στα ίδια κεφάλαια που προκύπτει από την αγορά
ιδίων μετοχών. [Παραπομπή: Ίδιες μετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasureme
ntAssets

X duration,
credit

Αγορές, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών
στοιχείων που προκύπτει από την αγορά των εν λόγω περιου
σιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasureme
ntEntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Αγορές, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Η αύξηση στην επιμέτρηση της εύλογης ιδίων συμμετοχικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii
τίτλων της οικονομικής οντότητας που προκύπτει από την
αγορά των εν λόγω συμμετοχικών τίτλων. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]· Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας [member]]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

PurchasesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
credit

Αγορές, επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, υποχρεώσεις

Η αύξηση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων
που προκύπτει από την αγορά των εν λόγω υποχρεώσεων.
[Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedParty
Transactions

X duration,
credit

Αγορές αγαθών, συναλλαγές
συνδεδεμένων μερών

Το ποσό των αγαθών που αγόρασε η οικονομική οντότητα σε
συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα
μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 a

ifrs-full

PurchasesOfPropertyAndOthe
rAssetsRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Αγορές ακινήτων και άλλων
περιουσιακών στοιχείων, συναλ
λαγές συνδεδεμένων μερών

Το ποσό των ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων
που αγόρασε η οικονομική οντότητα σε συναλλαγές συνδεδε
μένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 β

ifrs-full

QualitativeAssessmentOfEstima
tedEffectOfPracticalExpedien
tsUsedWhenApplyingIFRS15Re
trospectively

text

Ποιοτική αξιολόγηση της εκτι
μώμενης επίδρασης των πρακτι
κών λύσεων που χρησιμοποι
ήθηκαν κατά την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 15 αναδρομικά

Η ποιοτική αξιολόγηση της εκτιμώμενης επίδρασης των πρα
κτικών λύσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 15 αναδρομικά.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 Γ6 β

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialStatementsOfChan
geInActivitiesThatPermittedInsu
rerToReassessWhetherItsActivi
tiesArePredominantlyConnected
WithInsurance

text

Ποιοτική περιγραφή της επίδρα
σης στις οικονομικές καταστά
σεις από μεταβολή στις δραστη
ριότητες που επέτρεψε στον
ασφαλιστή να επαναξιολογήσει
κατά πόσον οι δραστηριότητές
του συνδέονται κυρίως με την
ασφάλιση

Ποιοτική περιγραφή της επίδρασης στις οικονομικές καταστά
σεις από τη μεταβολή στις δραστηριότητες η οποία επέτρεψε
στον ασφαλιστή να επαναξιολογήσει κατά πόσον οι δραστη
ριότητές του συνδέονται κυρίως με την ασφάλιση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Γ γ iii
- Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialStatementsOfChan
geInActivitiesThatResultedInIn
surerNoLongerQualifyingToAp
plyTemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Ποιοτική περιγραφή της επίδρα
σης στις οικονομικές καταστά
σεις από μεταβολή στις δραστη
ριότητες που είχε ως αποτέλε
σμα να μην πληροί πλέον ο
ασφαλιστής τα κριτήρια για την
εφαρμογή προσωρινής εξαίρεσης
από το ΔΠΧΑ 9

Ποιοτική περιγραφή της επίδρασης στις οικονομικές καταστά
σεις από μεταβολή στις δραστηριότητες η οποία είχε ως απο
τέλεσμα να μην πληροί πλέον ο ασφαλιστής τα κριτήρια για
την εφαρμογή προσωρινής εξαίρεσης από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Δ γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

QualitativeInformationAboutCo
ntinuingInvolvementInDereco
gnisedFinancialAssets

text

Ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τη
συνεχιζόμενη συμμετοχή στα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται

Ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της
οικονομικής οντότητας στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται, τα οποία εξη
γούν και υποστηρίζουν τις ποσοτικές γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E στ

ifrs-full

QualitativeInformationAboutE
ntitysObjectivesPoliciesAndPro
cessesForManagingCapital

text

Ποιοτικά στοιχεία σχετικά με
τους στόχους, τις πολιτικές και
τις διαδικασίες που εφαρμόζει η
οικονομική οντότητα για τη
διαχείριση κεφαλαίου

Τα ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τους στόχους, τις πολιτικές
και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οικονομική οντότητα για
τη διαχείριση κεφαλαίου. Θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περι
γραφή των στοιχείων που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο, του
χαρακτήρα των έξωθεν επιβεβλημένων κεφαλαιακών απαιτή
σεων και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εν
λόγω απαιτήσεις, καθώς και του τρόπου με τον οποίο η οικο
νομική οντότητα επιτυγχάνει τους στόχους της όσον αφορά τη
διαχείριση του κεφαλαίου. [Παραπομπή: Κεφαλαιακές απαιτή
σεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 135 a

ifrs-full

QualitativeInformationAboutSen
sitivityAndInformationAboutTh
oseTermsAndConditionsOfInsu
ranceContractsThatHaveMateria
lEffect

text

Ποιοτικά στοιχεία σχετικά με
την ευαισθησία και στοιχεία
σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ασφαλιστή
ριων συμβολαίων που επιδρούν
ουσιαστικά

Ποιοτικά στοιχεία σχετικά με την ευαισθησία στον ασφαλι
στικό κίνδυνο και στοιχεία σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων που επιδρούν
ουσιαστικά στο ποσό, το χρονοδιάγραμμα και την αβεβαιότητα
των μελλοντικών ταμειακών ροών του ασφαλιστή. [Παραπομ
πή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39A β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B6, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

RangeAxis

axis

Εύρος/Φάσμα [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForBio
logicalAssetsAtCost

text

Εύρος των εκτιμήσεων μέσα στο
οποίο είναι πιθανό να βρίσκεται
η εύλογη αξία για τα βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία, στο
κόστος

Το εύρος των εκτιμήσεων μέσα στο οποίο είναι πολύ πιθανό γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 γ
να βρίσκεται η εύλογη αξία για τα βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία, όταν η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να επιμετρηθεί
με αξιοπιστία και η οικονομική οντότητα τα επιμετρά στο
κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες
απομείωσης. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInve
stmentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairVa
lueModel

text

Εύρος των εκτιμήσεων μέσα στο
οποίο είναι πιθανό να βρίσκεται
η εύλογη αξία για επενδύσεις σε
ακίνητα, στο κόστος ή σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 16 εντός υποδείγ
ματος εύλογης αξίας

Το εύρος των εκτιμήσεων μέσα στο οποίο είναι πολύ πιθανό
να βρίσκεται η εύλογη αξία για επενδύσεις σε ακίνητα, όταν η
οικονομική οντότητα επιμετρά τις επενδύσεις σε ακίνητα στο
κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός της εύλογης αξίας,
επειδή ο αξιόπιστος προσδιορισμός της εύλογης αξίας δεν
είναι εφικτός σε συνεχή βάση. [Παραπομπή: Στο κόστος ή
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός υποδείγματος εύλογης αξίας
[member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 γ

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInve
stmentPropertyCostModel

text

Εύρος των εκτιμήσεων μέσα στο
οποίο είναι πιθανό να βρίσκεται
η εύλογη αξία για επενδύσεις σε
ακίνητα, μέθοδος κόστους

Το εύρος των εκτιμήσεων μέσα στο οποίο είναι πολύ πιθανό
να βρίσκεται η εύλογη αξία για επενδύσεις σε ακίνητα, η
οποία επιμετράται με το μοντέλο κόστους. [Παραπομπή: Επεν
δύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 ε iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RangesMember

member

Εύρος/Φάσμα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα συγκεντρωτικά φάσματα.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Εύ
ρος/Φάσμα», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B6, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOu
tstandingShareOptionsAxis

axis

Φάσματα τιμών άσκησης για τα
ανεξόφλητα μετοχικά δικαιώ
ματα προαίρεσης [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOu
tstandingShareOptionsMember

member

Φάσματα τιμών άσκησης για τα
ανεξόφλητα μετοχικά δικαιώ
ματα προαίρεσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα φάσματα τιμών άσκησης
για τα ανεξόφλητα μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που βοη
θούν στην εκτίμηση του αριθμού των επιπλέον μετοχών και
του χρόνου που δύνανται να εκδοθούν και των μετρητών που
δύνανται να ληφθούν με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων
προαίρεσης. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Φάσματα τιμών άσκησης για τα ανεξόφλητα μετοχικά
δικαιώματα προαίρεσης», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.
[Παραπομπή: Εύρος/Φάσμα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ

ifrs-full

RatedCreditExposures

X instant

Πιστωτικά ανοίγματα με πιστο
ληπτική αξιολόγηση

Το ποσό των πιστωτικών ανοιγμάτων που έχει υποβληθεί σε
αξιολόγηση από εξωτερικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστο
ληπτικής ικανότητας. [Παραπομπή: Πιστωτικό άνοιγμα]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RateOfReturnUsedToReflectTi
meValueOfMoneyRegulatoryDe
ferralAccountBalances

X.XX
instant

Συντελεστής απόδοσης που χρη
σιμοποιήθηκε για να ληφθεί
υπόψη η διαχρονική αξία του
χρήματος, υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Ο συντελεστής απόδοσης που χρησιμοποιήθηκε για να ληφθεί γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 β
υπόψη η διαχρονική αξία του χρήματος στα υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παρα
πομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων [member]]

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMember

member

Δραστηριότητες με τιμές που
υπόκεινται σε ρύθμιση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις δραστηριότητες μιας οικο
νομικής οντότητας των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Είδη
δραστηριοτήτων με τιμές που υπόκεινται σε ρύθμιση», εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Τρέχουσες πρώτες ύλες

Κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό των περιουσιακών στοιχείων που θα καταναλωθούν στη
διαδικασία παραγωγής ή κατά την παροχή υπηρεσιών. [Παρα
πομπή: Αποθέματα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 γ, κοινή
πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

RawMaterialsAndConsumable
sUsed

X duration,
credit

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
υλικά

Το ποσό πρώτων υλών και αναλώσιμων υλικών που χρησιμο
ποιούνται στην παραγωγική διαδικασία ή κατά την παροχή
υπηρεσιών. [Παραπομπή: Τρέχουσες πρώτες ύλες]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 1 99

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeldFor
DealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Εισπράξεις από συμβάσεις που
κατέχονται για συναλλακτικούς
σκοπούς ή εμπορική εκμετάλ
λευση

Οι ταμειακές εισροές από συμβάσεις που κατέχονται για
συναλλακτικούς σκοπούς ή εμπορική εκμετάλλευση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14 ζ

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOtherPolicy
Benefits

X duration,
credit

Εισπράξεις από ασφάλιστρα και
αποζημιώσεις, ετήσιες παροχές
και άλλες ασφαλιστικές παροχές

Οι ταμειακές εισροές από ασφάλιστρα και αποζημιώσεις, ετή
σιες παροχές και άλλες ασφαλιστικές παροχές

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X duration,
credit

Εισπράξεις από ενοίκια και
μεταγενέστερες πωλήσεις περι
ουσιακών στοιχείων που κατέ
χονται προς εκμίσθωση σε
άλλους και στη συνέχεια κατέ
χονται προς πώληση

Οι ταμειακές εισροές από ενοίκια και μεταγενέστερες πωλή
σεις που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία που αρχικά
κατέχονται προς εκμίσθωση σε άλλους και στη συνέχεια κατέ
χονται προς πώληση.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFeesCom
missionsAndOtherRevenue

X duration,
credit

Εισπράξεις από δικαιώματα
εκμετάλλευσης, αμοιβές, προμή
θειες και άλλα έσοδα

Οι ταμειακές εισροές από δικαιώματα εκμετάλλευσης, αμοι
βές, προμήθειες και άλλα έσοδα. [Παραπομπή: Άλλα έσοδα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14 β

ifrs-full

ReceiptsFromSalesOfGoodsAn
dRenderingOfServices

X duration,
credit

Εισπράξεις από τις πωλήσεις
αγαθών και την παροχή υπηρε
σιών

Οι ταμειακές εισροές από τις πωλήσεις αγαθών και την
παροχή υπηρεσιών.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 14 α

ifrs-full

ReceivablesAndPayablesRelated
ToInsuranceContracts

X instant,
credit

Απαιτήσεις και πληρωτέα ποσά
που σχετίζονται με ασφαλιστή
ρια συμβόλαια

Το ποσό των απαιτήσεων και πληρωτέων ποσών που σχετίζο
νται με ασφαλιστήρια συμβόλαια (ποσά που οφείλονται επί
του παρόντος από και προς ενδιάμεσους, μεσίτες και αντισυμ
βαλλομένους και σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια).

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 ζ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssociates

X instant,
debit

Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από
συγγενείς επιχειρήσεις

Το ποσό των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από συγγενείς επι
χειρήσεις. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVentu
res

X instant,
debit

Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από
κοινοπραξίες

Το ποσό των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από κοινοπραξίες.
[Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα

Απαιτήσεις από συμβάσεις με
πελάτες

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό του δικαιώματος της οικονομικής οντότητας σε
αντάλλαγμα για αγαθά ή υπηρεσίες που έχει μεταβιβάσει σε
πελάτη, το οποίο είναι ανεπιφύλακτο. Ένα δικαίωμα σε αντάλ
λαγμα θεωρείται ανεπιφύλακτο εάν απαιτείται μόνο η πάροδος
του χρόνου προκειμένου να καταστεί απαιτητή η πληρωμή του
εν λόγω ανταλλάγματος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 105,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 116 a

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWith
Customers

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWith
CustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfPro
perties

X instant,
debit

Απαιτήσεις από εκμίσθωση ακι
νήτων

Το ποσό των απαιτήσεων που προκύπτουν από την εκμίσθωση
ακινήτων. Ακίνητα είναι γήπεδα ή κτήρια —ή μέρη κτηρίων—
ή και τα δύο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

ReceivablesFromSaleOfProper
ties

X instant,
debit

Απαιτήσεις από πώληση ακινή
των

Το ποσό των απαιτήσεων που προκύπτουν από την πώληση
ακινήτων. Ακίνητα είναι γήπεδα ή κτήρια —ή μέρη κτηρίων—
ή και τα δύο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

ReceivablesFromTaxesOtherTha
nIncomeTax

X instant,
debit

Απαιτήσεις από φόρους εκτός
του φόρου εισοδήματος

Το ποσό των απαιτήσεων από φόρους εκτός του φόρου εισο
δήματος. Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν όλους τους
φόρους που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
και βασίζονται στα φορολογητέα κέρδη. Οι φόροι εισοδήματος
περιλαμβάνουν επίσης φόρους, όπως οι παρακρατούμενοι
φόροι, οι οποίοι είναι πληρωτέοι από μία θυγατρική, συγγενή
ή κοινή ρύθμιση κατά τη διανομή κερδών προς την αναφέ
ρουσα οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesi
gnsAndPrototypes

X instant,
debit

Συνταγές, τύποι, υποδείγματα,
σχέδια και πρωτότυπα

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσω
πεύουν συνταγές, τύπους, υποδείγματα, σχέδια και πρωτότυπα.
[Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 στ

Απαιτήσεις από συμβάσεις με
πελάτες [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RecipesFormulaeModelsDesi
gnsAndPrototypesMember

member

Συνταγές, τύποι, υποδείγματα,
σχέδια και πρωτότυπα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν συνταγές, τύπους,
υποδείγματα, σχέδια και πρωτότυπα. [Παραπομπή: Άυλα περι
ουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 στ

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nApplicationOfOverlayApproa
chBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σχετικά με την εφαρμογή της
προσέγγισης της επικάλυψης,
προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με την εφαρμογή της προσέγγισης της επικάλυψης, προ
φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που
ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nApplicationOfOverlayApproa
chNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σχετικά με την εφαρμογή της
προσέγγισης της επικάλυψης,
μετά την αφαίρεση του φόρου

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με την εφαρμογή της προσέγγισης της επικάλυψης, μετά την
αφαίρεση του φόρου. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα
ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέ
χουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά
έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παρα
πομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nAvailableforsaleFinancialAsse
tsBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε διαθέσιμα προς πώληση χρη
ματοοικονομικά πιστωτικά στοι
χεία, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά πιστωτικά
στοιχεία, προ φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι
τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την
τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά
έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92 - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α ii - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReclassificationAdjustmentsO
nAvailableforsaleFinancialAsse
tsNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε διαθέσιμα προς πώληση χρη
ματοοικονομικά πιστωτικά στοι
χεία, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά πιστωτικά
στοιχεία, μετά την αφαίρεση του φόρου. Προσαρμογές από
ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη
(ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί
ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες
περιόδους. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92 - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α ii - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη σε αντισταθμί
σεις ταμειακών ροών, προ φόρων. Προσαρμογές από ανακα
τάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζη
μίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως
λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες
περιόδους. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
[member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 δ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhichHed
gedFutureCashFlowsAreNoLon
gerExpectedToOccurNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
για τις οποίες δεν αναμένεται
πλέον ότι θα πραγματοποιηθούν
οι αντισταθμισμένες μελλοντικές
ταμειακές ροές, μετά την αφαί
ρεση του φόρου

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη αντισταθμίσεις γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β iv,
ταμειακών ροών για τις οποίες δεν αναμένεται πλέον ότι θα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α
πραγματοποιηθούν οι αντισταθμισμένες μελλοντικές ταμειακές
ροές, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή: Προσαρ
μογές από ανακατάταξη σε αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,
μετά την αφαίρεση του φόρου]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhichHed
gedItemAffectedProfitOrLossNe
tOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών για τις οποίες το αντι
σταθμισμένο στοιχείο επηρέασε
τα αποτελέσματα, μετά την
αφαίρεση του φόρου

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη σε αντισταθμί
σεις ταμειακών ροών για τις οποίες το αντισταθμισμένο στοι
χείο επηρέασε τα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση του
φόρου. [Παραπομπή: Προσαρμογές από ανακατάταξη σε αντι
σταθμίσεις ταμειακών ροών, μετά την αφαίρεση του φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β iv,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α
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Παραπομπές

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhichRe
serveOfCashFlowHedgesWill
NotBeRecoveredInOneOrMore
FuturePeriodsNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών για τις οποίες το αποθε
ματικό αντιστάθμισης ταμειακών
ροών δεν θα ανακτηθεί σε μία ή
περισσότερες μελλοντικές περιό
δους, μετά την αφαίρεση των
φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη σε αντισταθμί
σεις ταμειακών ροών για τις οποίες το αποθεματικό αντιστάθ
μισης ταμειακών ροών δεν θα ανακτηθεί σε μία ή περισσότε
ρες μελλοντικές περιόδους, μετά την αφαίρεση των φόρων.
[Παραπομπή: Προσαρμογές από ανακατάταξη σε αντισταθμί
σεις ταμειακών ροών, μετά την αφαίρεση του φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη σε αντισταθμί
σεις ταμειακών ροών, μετά την αφαίρεση του φόρου. Προσαρ
μογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται
ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν ανα
γνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προη
γούμενες περιόδους. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β iv,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 δ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στη μεταβολή της αξίας του
περιθωρίου βάσης συναλλαγμα
τικής ισοτιμίας, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη στη μεταβολή
της αξίας του περιθωρίου βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας,
προ φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που
ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στη μεταβολή της αξίας του
περιθωρίου βάσης συναλλαγμα
τικής ισοτιμίας, μετά την αφαί
ρεση των φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη στη μεταβολή
της αξίας του περιθωρίου βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας,
μετά την αφαίρεση των φόρων. Προσαρμογές από ανακατά
ταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες)
κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά
συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92
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ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsBefo
reTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στη μεταβολή της αξίας προθε
σμιακών στοιχείων προθεσμια
κών συμβολαίων, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη στη μεταβολή
της αξίας των προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών συμβο
λαίων, προ φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα
ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέ
χουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά
έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παρα
πομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsNetO
fTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στη μεταβολή της αξίας προθε
σμιακών στοιχείων προθεσμια
κών συμβολαίων, μετά την
αφαίρεση των φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη στη μεταβολή
της αξίας των προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών συμβο
λαίων, μετά την αφαίρεση των φόρων. Προσαρμογές από ανα
κατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζη
μίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως
λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες
περιόδους. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValue
OfOptionsBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στη μεταβολή της διαχρονικής
αξίας των δικαιωμάτων προαί
ρεσης, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη στη μεταβολή
της διαχρονικής αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης, προ
φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που
ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValue
OfOptionsNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στη μεταβολή της διαχρονικής
αξίας των δικαιωμάτων προαί
ρεσης, μετά την αφαίρεση των
φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη στη μεταβολή
της διαχρονικής αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης, μετά την
αφαίρεση των φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα
ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέ
χουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά
έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παρα
πομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92
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ifrs-full
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ReclassificationAdjustmentsO
nExchangeDifferencesOnTrans
lationBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε συναλλαγματικές διαφορές
κατά τη μετατροπή, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή των χρημα
τοοικονομικών καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού,
προ φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά
που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 21 48

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nExchangeDifferencesOnTrans
lationNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε συναλλαγματικές διαφορές
κατά τη μετατροπή, μετά την
αφαίρεση των φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή των χρημα
τοοικονομικών καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού,
μετά την αφαίρεση των φόρων. Προσαρμογές από ανακατά
ταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες)
κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά
συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 21 48

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στα χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) από διακρατούμενα
αντασφαλιστήρια συμβόλαια που
δεν περιλαμβάνονται στα αποτε
λέσματα, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) από διακρατούμενα
αντασφαλιστήρια συμβόλαια, προ φόρων. Προσαρμογές από
ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη
(ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί
ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες
περιόδους. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)
ασφάλισης· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 91 α- Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 B135 α - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 82 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021
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γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 91 α- Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 B135 α - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 82 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021

ReclassificationAdjustmentsOn
FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στα χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) από διακρατούμενα
αντασφαλιστήρια συμβόλαια που
δεν περιλαμβάνονται στα αποτε
λέσματα, μετά την αφαίρεση του
φόρου

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) από διακρατούμενα
αντασφαλιστήρια συμβόλαια, μετά την αφαίρεση του φόρου.
Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατα
τάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που
είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή
σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Διακρατούμενα αντασφαλι
στήρια συμβόλαια [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, προ
φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92, γνω
με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 20 α viii
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, προ
φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που
ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων·
Λοιπά συνολικά έσοδα]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, μετά
την αφαίρεση των φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά
την αφαίρεση των φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη
είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες)
κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως
λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες
περιόδους. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92
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ReclassificationAdjustmentsOn
FinancialAssetsThatHaveBeen
DedesignatedFromOverlayAp
proachBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν απο
προδιοριστεί από την προσέγ
γιση της επικάλυψης, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν απο
προσδιοριστεί από την προσέγγιση της επικάλυψης κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, προ φόρων. Προσαρμογές
από ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως
κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνω
ριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προη
γούμενες περιόδους. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ στ
iii - Έναρξη ισχύος κατά την
πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
FinancialAssetsThatHaveBeen
DedesignatedFromOverlayAp
proachNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που έχουν απο
προδιοριστεί από την προσέγ
γιση της επικάλυψης, μετά την
αφαίρεση των φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη σε χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποπροδιοριστεί
από την προσέγγιση της επικάλυψης, μετά την αφαίρεση των
φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που
ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή:
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ στ
iii - Έναρξη ισχύος κατά την
πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nHedgesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε αντισταθμίσεις καθαρών
επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις
εξωτερικού, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις
εξωτερικού, προ φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη
είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες)
κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως
λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες
περιόδους. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 39 102, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 9 6/5/2014

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nHedgesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
σε αντισταθμίσεις καθαρών
επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις
εξωτερικού, μετά την αφαίρεση
των φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις
εξωτερικού, μετά την αφαίρεση των φόρων. Προσαρμογές
από ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως
κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνω
ριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προη
γούμενες περιόδους. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 39 102, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 9 6/5/2014, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C β iv,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α
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ReclassificationAdjustmentsO
nInsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLossBe
foreTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στα χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) ασφάλισης από εκδο
θέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια
που δεν περιλαμβάνονται στα
αποτελέσματα, προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης από εκδο
θέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προ φόρων. Προσαρμογές
από ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως
κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνω
ριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προη
γούμενες περιόδους. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 91 α- Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 B135 α - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nInsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLossNe
tOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στα χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) ασφάλισης από εκδο
θέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια
που δεν περιλαμβάνονται στα
αποτελέσματα, μετά την αφαί
ρεση του φόρου

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης από εκδο
θέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια, μετά την αφαίρεση του
φόρου. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που
ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα
ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 92 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 91 α- Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 B135 α - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesBeforeTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στην καθαρή κίνηση στα υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων,
προ φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, προ φόρων. Προσαρμο
γές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως
κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνω
ριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προη
γούμενες περιόδους. [Παραπομπή: Υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [member]·
Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReclassificationAdjustmentsOn
NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesNetOfTax

X duration,
credit

Προσαρμογές από ανακατάταξη
στην καθαρή κίνηση στα υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων,
μετά την αφαίρεση των φόρων

Το ποσό των προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται
με την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, μετά την αφαίρεση
των φόρων. Προσαρμογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά
που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα
περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα
στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. [Παραπομπή:
Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 22 β

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailablefor
saleFinancialAssets

X duration,
credit

Ανακατάταξη σε διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί στην κατηγορία των διαθέσιμων
προς πώληση. [Παραπομπή: Διαθέσιμα προς πώληση χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationIntoFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Ανακατάταξη στα χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που ανακατάχθηκαν στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtomaturi X duration,
tyInvestments
credit

Ανακατάταξη στις επενδύσεις
που διακρατούνται μέχρι τη
λήξη

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί στην κατηγορία των επενδύσεων
που διακρατούνται μέχρι τη λήξη. [Παραπομπή: Επενδύσεις
που διακρατούνται μέχρι τη λήξη· Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationIntoLoansAndRe
ceivables

Ανακατάταξη στα δάνεια και
απαιτήσεις

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί στην κατηγορία των δανείων και
απαιτήσεων. [Παραπομπή: Δάνεια και απαιτήσεις· Χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

X duration,
credit
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReclassificationOfFinancialAsse
tsOutOfMeasuredAtAmortised
CostIntoMeasuredAtFairValue

X duration

Ανακατάταξη χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
από επιμετρούμενα στο αποσβε
σμένο κόστος στα επιμετρού
μενα στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία επιμέτρησης
στο αποσβεσμένο κόστος στην κατηγορία επιμέτρησης στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B γ

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsse
tsOutOfMeasuredAtAmortised
CostIntoMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
come

X duration

Ανακατάταξη χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
από επιμετρούμενα στο αποσβε
σμένο κόστος στα επιμετρού
μενα στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία επιμέτρησης
στο αποσβεσμένο κόστος στην κατηγορία επιμέτρησης στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B γ

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsse
tsOutOfMeasuredAtFairValueI
ntoMeasuredAtAmortisedCost

X duration

Ανακατάταξη χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
από τα επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων στα επιμετρούμενα στο
αποσβεσμένο κόστος

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία επιμέτρησης
στην εύλογη αξία στα αποτελέσματα στην κατηγορία επιμέ
τρησης στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομπή: Χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B γ

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsse
tsOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meIntoMeasuredAtAmortised
Cost

X duration

Ανακατάταξη χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
από τα επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων στα επιμε
τρούμενα στο αποσβεσμένο
κόστος

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία επιμέτρησης
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων στην
κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReclassificationOfFinancialAsse
tsOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meIntoMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X duration

Ανακατάταξη χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
από τα επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων στα επιμε
τρούμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία επιμέτρησης
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων στην
κατηγορία επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B γ

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsse
tsOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossIntoMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X duration

Ανακατάταξη χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
από τα επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων στα επιμετρούμενα στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία επιμέτρησης
στην εύλογη αξία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
στην κατηγορία επιμέτρησης μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12B γ

ifrs-full

ReclassificationOutOfAvailable
forsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Ανακατάταξη από τα διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία των διαθέσιμων
προς πώληση. [Παραπομπή: Διαθέσιμα προς πώληση χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinancia
lAssetsAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

X duration,
credit

Ανακατάταξη από τα χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που ανακατάχθηκαν από την κατηγορία περιουσιακών στοι
χείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12Α α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldtoma
turityInvestments

X duration,
credit

Ανακατάταξη από τις επενδύσεις
που διακρατούνται μέχρι τη
λήξη

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία των επενδύσεων
που διακρατούνται μέχρι τη λήξη. [Παραπομπή: Επενδύσεις
που διακρατούνται μέχρι τη λήξη· Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 925

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReclassificationOutOfLoansAn
dReceivables

X duration,
credit

Ανακατάταξη από τα δάνεια και
απαιτήσεις

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανακαταταχθεί από την κατηγορία των δανείων
και απαιτήσεων. [Παραπομπή: Δάνεια και απαιτήσεις· Χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 12 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Στοιχεία που έχουν ανακατατα
χθεί [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 41

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Στοιχεία που έχουν ανακατατα
χθεί [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που έχουν ανακα
ταταχθεί όταν η οικονομική οντότητα μεταβάλλει την παρου
σίαση ή κατάταξή τους στις οικονομικές καταστάσεις της.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Στοι
χεία που έχουν ανακαταταχθεί», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 41

ifrs-full

RecognisedAssetsDefinedBene
fitPlan

X instant,
debit

Καθαρό περιουσιακό στοιχείο
καθορισμένων παροχών

Το ποσό πλεονάσματος σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
που είναι προσαρμοσμένο ώστε να ληφθεί υπόψη οιοδήποτε
αποτέλεσμα περιορισμού του καθαρού περιουσιακού στοιχείου
καθορισμένης παροχής στο ανώτατο όριο του περιουσιακού
στοιχείου. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παρο
χών [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDereco
gnisedFinancialAssets

X instant,
debit

Αναγνωρισμένα περιουσιακά
στοιχεία που αντιπροσωπεύουν
τη συνεχιζόμενη συμμετοχή στα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται
στην κατάσταση οικονομικής θέσης που αντιπροσωπεύουν τη
συνεχιζόμενη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας στα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RecognisedLiabilitiesDefinedBe
nefitPlan

X instant,
credit

Καθαρή υποχρέωση καθορισμέ
νων παροχών

Το ποσό του ελλείμματος σε πρόγραμμα καθορισμένων παρο
χών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesReprese
ntingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Αναγνωρισμένες υποχρεώσεις
που αντιπροσωπεύουν τη συνε
χιζόμενη συμμετοχή στα χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που έχουν παύσει να ανα
γνωρίζονται

Το ποσό των υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται στην κατά
σταση οικονομικής θέσης που αντιπροσωπεύουν τη συνεχιζό
μενη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας στα χρηματοοικο
νομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρί
ζονται.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E α

ifrs-full

ReconciliationOfAccountingPro
fitMultipliedByApplicableTax
RatesAbstract

Συμφωνία του λογιστικού κέρ
δους πολλαπλασιαζόμενου με
τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechni
queYetToBeRecognisedAbstract

Συμφωνία της συνολικής διαφο
ράς μεταξύ της εύλογης αξίας
κατά την αρχική αναγνώριση και
της τιμής συναλλαγής που δεν
έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα
αποτελέσματα [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAverageEffecti
veTaxRateAndApplicableTaxRa
teAbstract

Συμφωνία του μέσου πραγματι
κού συντελεστή φόρου και του
εφαρμοστέου συντελεστή φόρου
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

ReconciliationOfChangesInAllo
wanceAccountForCreditLosse
sOfFinancialAssetsAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στον
λογαριασμό πρόβλεψης για
πιστωτικές ζημίες χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBio
logicalAssetsAbstract

Τη συμφωνία των μεταβολών σε
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInCo
ntingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombinationAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στις
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
αναγνωρίζονται σε συνένωση
επιχειρήσεων [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContractsAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στο
ποσό του αναβαλλόμενου
κόστους κτήσης που προκύπτει
από ασφαλιστήρια συμβόλαια
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredTaxLiabilityAssetAbstract

Συμφωνία των μεταβολών σε
αναβαλλόμενη φορολογική υπο
χρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementAssetsAb
stract

Συμφωνία των μεταβολών στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία [abstract]

Παραπομπές
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▼M2
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementEntitysOwnE
quityInstrumentsAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementLiabilitiesAb
stract

Συμφωνία των μεταβολών στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInGo
odwillAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στην
υπεραξία [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsAndGoodwillAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στα
άυλα περιουσιακά στοιχεία και
την υπεραξία [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwil
lAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στα
άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInInve
stmentPropertyAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στις
επενδύσεις σε ακίνητα [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLiabi
litiesUnderInsuranceContrac
tsAndReinsuranceContractsIssue
dAbstract

Συμφωνία μεταβολών στις υπο
χρεώσεις βάσει εκδοθέντων
ασφαλιστηρίων και αντασφαλι
στηρίων συμβολαίων [abstract]

Παραπομπές
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▼M2
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

ReconciliationOfChangesInNe
tAssetsAvailableForBenefitsAb
stract

Συμφωνία των μεταβολών στα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα για παροχές [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInOth
erProvisionsAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στις
άλλες προβλέψεις [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInPro
pertyPlantAndEquipmentAbstract

Συμφωνία των μεταβολών στα
ενσώματα πάγια [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInRein
suranceAssetsAbstract

Συμφωνία των μεταβολών σε
αντασφαλιστικά περιουσιακά
στοιχεία [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfFairValue
OfCreditDerivativeAbstract

Συμφωνία της εύλογης αξίας
πιστωτικού παραγώγου [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNominalAmou
ntOfCreditDerivativeAbstract

Συμφωνία του ονομαστικού
ποσού πιστωτικού παραγώγου
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfSha
resOutstandingAbstract

Συμφωνία του αριθμού των
μετοχών σε κυκλοφορία [ab
stract]

Παραπομπές
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▼M2
Πρόθεμα
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

ReconciliationOfRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalancesAb
stract

Συμφωνία των πιστωτικών υπο
λοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalancesAb
stract

Συμφωνία των χρεωστικών υπο
λοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfReserveOfGain
sAndLossesOnFinancialAsse
tsMeasuredAtFairValueThrough
OtherComprehensiveIncomeRe
latedToInsuranceContractsTo
WhichParagra
phsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenAppliedAb
stract

Συμφωνία του αποθεματικού
από κέρδη και ζημίες σε χρημα
τοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων και σχετίζο
νται με ασφαλιστήρια συμβόλαια
στα οποία έχουν εφαρμοστεί οι
παράγραφοι Γ18 στοιχείο β),
Γ19 στοιχείο β), Γ24 στοιχείο β)
και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ
17 [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscounted
LeasePaymentsToNetInvestme
ntInFinanceLeaseAbstract

Συμφωνία των απροεξόφλητων
καταβολών μισθωμάτων σε
καθαρή επένδυση σε χρηματο
δοτική μίσθωση [abstract]

ifrs-full

RecoverableAmountOfAssetOr
CashgeneratingUnit

X instant,
debit

Το ανακτήσιμο ποσό περιουσια
κού στοιχείου ή μονάδας δημι
ουργίας ταμειακών ροών

Παραπομπές

Το υψηλότερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας απομειωμένης γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 ε
κατά το κόστος της διάθεσης και της αξίας λόγω χρήσης ενός
περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμει
ακών ροών). [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών [member]]
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RecurringFairValueMeasuremen
tMember

member

Επαναλαμβανόμενη επιμέτρηση
της εύλογης αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις επιμετρήσεις της εύλογης
αξίας που απαιτούνται ή επιτρέπονται βάσει άλλων ΔΠΧΑ
στην έκθεση οικονομικής κατάστασης στο τέλος κάθε περιό
δου αναφοράς. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 a

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

member

Προσδιορισμένο εκ νέου ποσό
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το ποσό που προσδιορίστηκε
εκ νέου κατά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 1 29

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAsA
vailableforsale

X instant,
debit

Προσδιορισμένο εκ νέου χρημα
τοοικονομικό περιουσιακό στοι
χείο ως διαθέσιμο προς πώληση

Το ποσό των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29 περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίστηκαν εκ νέου κατά Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]·
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
debit

Προσδιορισμένο εκ νέου χρημα
τοοικονομικό περιουσιακό στοι
χείο στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που προσδιορίστηκαν εκ νέου για επιμέτρηση στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά τη μετάβαση στα
ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· ΔΠΧΑ
[member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabili
tyAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X instant,
credit

Προσδιορισμένη εκ νέου χρημα
τοοικονομική υποχρέωση στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελε
σμάτων

Το ποσό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που προσδιο
ρίστηκαν εκ νέου στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
κατά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Στην εύλογη
αξία [member]· ΔΠΧΑ [member]· Χρηματοοικονομικές υπο
χρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29Α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Προσδιορισμένο εκ νέου [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που προσδιορίστηκαν εκ νέου κατά τη μετά
βαση στα ΔΠΧΑ. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για
τον άξονα «Προσδιορισμός εκ νέου», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29
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Παραπομπές

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Προσδιορισμός εκ νέου [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 29

ifrs-full

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
credit

Μείωση του εκδοθέντος κεφα
λαίου

Η μείωση στα ίδια κεφάλαια που προκύπτει από μείωση στο
εκδοθέν κεφάλαιο. [Παραπομπή: Εκδοθέν κεφάλαιο]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Πρόβλεψη για επιστροφές χρη
μάτων

Το ποσό της πρόβλεψης για επιστροφές χρημάτων που πρέπει
να γίνουν από την οικονομική οντότητα στους πελάτες της.
[Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
4 Πολιτική για επιστροφές χρημά
των, παράδειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

member

Πρόβλεψη για επιστροφές χρη
μάτων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια πρόβλεψη για επιστροφές
χρημάτων που πρέπει να γίνουν από την οικονομική οντότητα
στους πελάτες της. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
4 Πολιτική για επιστροφές χρημά
των, παράδειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAxis

axis

Υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesClassifiedAsDisposalGro
upsMember

member

Υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων που κατατάσσονται ως
ομάδες διάθεσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που κατατάσσο
νται ως ομάδες διάθεσης. [Παραπομπή: Ομάδες διάθεσης που
κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]· Υπό
λοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτή
των [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B22

Πρόβλεψη για επιστροφές χρη
μάτων [abstract]
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RegulatoryDeferralAccountBa
lancesMember

member

Υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα υπόλοιπα των μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. Υπόλοιπο μετα
βατικού λογαριασμού ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων είναι το
υπόλοιπο κάθε λογαριασμού εξόδων (ή εσόδων) που δεν θα
αναγνωριζόταν ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σύμ
φωνα με άλλα πρότυπα, αλλά που πληροί τις προϋποθέσεις
για αναβολή επειδή περιλαμβάνεται ή αναμένεται να περιλη
φθεί, από τον ρυθμιστή τιμών στον καθορισμό της τιμής/των
τιμών που μπορούν να χρεωθούν στους πελάτες. Το μέλος
αυτό αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα
«Υπόλοιπα των μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesNotClassifiedAsDisposal
GroupsMember

member

Υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων που δεν κατατάσσονται
ως ομάδες διάθεσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα υπόλοιπα μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που δεν κατα
τάσσονται ως ομάδες διάθεσης. [Παραπομπή: Ομάδες διάθε
σης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [mem
ber]· Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalances

X instant,
credit

Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 20 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesAndRelatedDeferred
TaxLiability

Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων [abstract]
X instant,
credit

Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων και συναφής
αναβαλλόμενη φορολογική υπο
χρέωση

Το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων μεταβατικών λογαρια γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 24,
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και της συναφούς ανα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B11 α
βαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης. [Παραπομπή: Πιστω
τικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δρα
στηριοτήτων· Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που συν
δέεται με υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων]
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Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων και συναφής
αναβαλλόμενη φορολογική υπο
χρέωση [abstract]

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesAndRelatedDeferred
TaxLiabilityAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesDirectlyRelatedToDi
sposalGroup

X instant,
credit

Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται
άμεσα με ομάδα διάθεσης

Το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα
με ομάδα διάθεσης. [Παραπομπή: Πιστωτικά υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων· Ομάδες
διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 25

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

X instant,
debit

Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Το ποσό των χρεωστικών υπολοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Υπόλοιπα
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 20 α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAndRelatedDeferred
TaxAsset

Το ποσό των χρεωστικών υπολοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και του συναφούς ανα
βαλλόμενου περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή: Χρεωστικά
υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων· Αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο
που συνδέεται με υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμι
ζόμενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 24,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 B11 α

Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων [abstract]

X instant,
debit

Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων και συναφές
αναβαλλόμενο περιουσιακό
στοιχείο
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAndRelatedDeferred
TaxAssetAbstract

Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων και συναφές
αναβαλλόμενο περιουσιακό
στοιχείο [abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesDirectlyRelatedToDi
sposalGroup

X instant,
debit

Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται
άμεσα με ομάδα διάθεσης

Το ποσό των χρεωστικών υπολοίπων μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα
με ομάδα διάθεσης. [Παραπομπή: Χρεωστικά υπόλοιπα μετα
βατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων· Ομάδες
διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 25

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

axis

Ρυθμιστικά περιβάλλοντα [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 γ

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsMember

member

Ρυθμιστικά περιβάλλοντα [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα ρυθμιστικά περιβάλ παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 γ
λοντα. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Ρυθμιστικά περιβάλλοντα», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.

ifrs-full

ReimbursementRightsAtFairVa
lue

X instant,
debit

Δικαιώματα επιστροφής, στην
εύλογη αξία

Το ποσό των δικαιωμάτων της οικονομικής οντότητας για
απόδοση από άλλο μέρος ορισμένων ή όλων των δαπανών
που απαιτούνται για τον διακανονισμό της υποχρέωσης καθο
ρισμένων παροχών, τα οποία αναγνωρίζονται ως χωριστό περι
ουσιακό στοιχείο και επιμετρούνται στην εύλογη αξία. [Παρα
πομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 140 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReinsuranceAssets

X instant,
debit

Αντασφαλιστικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό των καθαρών συμβατικών δικαιωμάτων του φορέα
ασφάλισης βάσει αντασφαλιστηρίου συμβολαίου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldMem
ber

member

Διακρατούμενα αντασφαλιστή
ρια συμβόλαια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα διακρατούμενα αντασφαλι
στήρια συμβόλαια. Τα αντασφαλιστήρια συμβόλαια είναι
ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδει μια οικονομική οντότητα
(ο αντασφαλιστής) με σκοπό την αποζημίωση μιας άλλης
οικονομικής οντότητας για αξιώσεις που προκύπτουν από
ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδει η
εν λόγω άλλη οικονομική οντότητα (υποκείμενα συμβόλαια).
[Παραπομπή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 98 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 109 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 131 α- Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17
132 β - Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldThatA
reAssets

X instant,
debit

Διακρατούμενα αντασφαλιστή
ρια συμβόλαια που είναι περι
ουσιακά στοιχεία

Το ποσό των διακρατούμενων αντασφαλιστηρίων συμβολαίων
που είναι περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Περιουσιακά
στοιχεία· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 δα Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 78 γ - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldThatA
reLiabilities

X instant,
credit

Διακρατούμενα αντασφαλιστή
ρια συμβόλαια που είναι υπο
χρεώσεις

Το ποσό των διακρατούμενων αντασφαλιστηρίων συμβολαίων
που είναι υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις· Διακρα
τούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ιγα Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 78 δ - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountAri
singFromInsuranceContrac
tsMember

member

Το μερίδιο του αντασφαλιστή
για ποσό που απορρέει από
ασφαλιστήρια συμβόλαια [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το μερίδιο του αντασφαλιστή
για το ποσό που απορρέει από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Πα
ραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

RelatedPartiesMember

ifrs-full

RelatedPartyTransactionsAb
stract

member

Ετικέτα

Συνδεδεμένα μέρη [member]

Συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών [abstract]

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα συνδεδεμένα μέρη. Ως συν
δεδεμένα μέρη νοούνται πρόσωπα ή οντότητες που συνδέονται
με την οντότητα η οποία καταρτίζει τις οικονομικές καταστά
σεις της (την αναφέρουσα οντότητα). α) Ένα πρόσωπο ή μέλος
του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του προσώπου αυτού
συνδέεται με αναφέρουσα οντότητα εάν το εν λόγω πρόσωπο:
i) έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην αναφέρουσα
οντότητα· ii) έχει σημαντική επιρροή στην αναφέρουσα οντό
τητα· ή iii) κατέχει καίρια διοικητική θέση στην αναφέρουσα
οντότητα ή σε μητρική της αναφέρουσας οντότητας. β) Η
οντότητα συνδέεται με αναφέρουσα οντότητα εφόσον συντρέ
χει οιαδήποτε των κατωτέρω προϋποθέσεων: i) Η οντότητα και
η αναφέρουσα οντότητα ανήκουν στον ίδιο όμιλο (που σημαί
νει ότι οι μητρικές, θυγατρικές και αδελφές θυγατρικές συνδέ
ονται μεταξύ τους). ii) Μια οντότητα είναι συγγενής ή κοινή
επιχείρηση της άλλης οντότητας (ή συγγενής ή κοινή επιχεί
ρηση μέλους ενός ομίλου στον οποίον ανήκει ή άλλη οντότη
τα). iii) Αμφότερες οι οντότητες είναι κοινές επιχειρήσεις του
ιδίου τρίτου μέρους. iv) Μια οντότητα είναι κοινή επιχείρηση
τρίτης οντότητας και η άλλη οντότητα είναι συγγενής με την
τρίτη οντότητα. v) Η οντότητα είναι πρόγραμμα παροχών μετά
την έξοδο από την υπηρεσία προς όφελος των εργαζομένων
είτε της αναφέρουσας οντότητας είτε οντότητας που συνδέεται
με την αναφέρουσα οντότητα. Εάν η αναφέρουσα οντότητα
είναι η ίδια τέτοιου είδους πρόγραμμα, οι χρηματοδότες εργο
δότες συνδέονται και αυτοί με την αναφέρουσα οντότητα. vi)
Η οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από πρόσωπο
σύμφωνα με το σημείο α). vii) Ένα πρόσωπο σύμφωνα με το
σημείο α) στοιχείο i) έχει σημαντική επιρροή στην οντότητα ή
κατέχει καίρια διοικητική θέση στην οντότητα (ή σε μητρική
της οντότητας). viii) Η οντότητα, ή οιοδήποτε μέλος ομίλου
του οποίου αποτελεί μέρος, παρέχει υπηρεσίες βασικών διοι
κητικών στελεχών στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική
της αναφέρουσας οντότητας. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες
[member]· Βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της
μητρικής [member]]

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19
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ifrs-full

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RemainingAmortisationPeriodO
fIntangibleAssetsMaterialToEnti
ty2019

DUR

Απομένουσα περίοδος απόσβε
σης σημαντικών για την οικονο
μική οντότητα άυλων περιου
σιακών στοιχείων

Η απομένουσα περίοδος απόσβεσης μεμονωμένων άυλων
περιουσιακών στοιχείων που είναι σημαντικά για τις οικονο
μικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή:
Έξοδα αποσβέσεων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 122 β

ifrs-full

RemainingContractualUndiscou
ntedCashOutflowsInflowsThatA
riseFromContractsWithinScope
OfIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Υπολειπόμενες συμβατικές μη
προεξοφλημένες ταμειακές
εκροές (εισροές) που απορρέουν
από συμβόλαια που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
17 και είναι υποχρεώσεις

Το ποσό των υπολειπόμενων συμβατικών μη προεξοφλημένων
ταμειακών εκροών (εισροών) που απορρέουν από συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 και είναι
υποχρεώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 132 β i
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodOfRe
gulatoryDeferralAccountDebit
Balances2019

DUR

Απομένουσα περίοδος απόσβε
σης χρεωστικών υπολοίπων
μεταβατικών λογαριασμών ρυθ
μιζόμενων δραστηριοτήτων

Η απομένουσα περίοδος απόσβεσης χρεωστικών υπολοίπων
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων.
[Παραπομπή: Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 γ

ifrs-full

RemainingReversalPeriodOfRe
gulatoryDeferralAccountCredit
Balances2019

DUR

Απομένουσα περίοδος αντιλογι
σμού πιστωτικών μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων

Η απομένουσα περίοδος αντιλογισμού πιστωτικών μεταβατι
κών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παραπομ
πή: Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζό
μενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 γ

ifrs-full

RemainingUnamortisedGain
sAndLossesArisingOnBuyin
gReinsurance

X instant,
credit

Υπολειπόμενα αναπόσβεστα
κέρδη (ζημίες) που ανακύπτουν
κατά την αγορά αντασφάλισης

Το ποσό των υπολειπόμενων αναπόσβεστων κερδών (ζημιών)
που ανακύπτουν κατά την αγορά αντασφάλισης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β ii Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

RentalExpense

X duration,
credit

Έξοδα μίσθωσης

Το ποσό των εξόδων που αναγνωρίζονται για δραστηριότητες
μίσθωσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RentalIncome

X duration,
credit

Έσοδα μισθωμάτων

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζονται από δραστηριότητες
μίσθωσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
Property

X duration,
credit

Έσοδα μισθωμάτων από επεν
δύσεις σε ακίνητα

Το ποσό των εσόδων από μισθώματα τα οποία προκύπτουν
από επενδύσεις σε ακίνητα και αναγνωρίζονται στα αποτελέ
σματα. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 75 στ i

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperatin
gExpense

X duration,
credit

Έσοδα μισθωμάτων από επεν
δύσεις σε ακίνητα, μετά την
αφαίρεση των άμεσων λειτουρ
γικών εξόδων

Το ποσό των εσόδων από μισθώματα τα οποία προκύπτουν
από επενδύσεις σε ακίνητα, μετά την αφαίρεση των άμεσων
λειτουργικών εξόδων από τα εν λόγω ακίνητα. [Παραπομπή:
Άμεσα λειτουργικά έξοδα από επενδύσεις σε ακίνητα· Έσοδα
μισθωμάτων από επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperatin
gExpenseAbstract

ifrs-full

RentDeferredIncome

X instant,
credit

Αναβαλλόμενα έσοδα από
μισθώματα

Το ποσό των αναβαλλόμενων εσόδων που προκύπτουν από
επενδυτική δραστηριότητα. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έσο
δα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifiedA
sCurrent

X instant,
credit

Αναβαλλόμενα έσοδα από
μισθώματα που κατατάσσονται
ως τρέχοντα

Το ποσό των αναβαλλόμενων εσόδων από μισθώματα που
κατατάσσονται ως τρέχοντα. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα
έσοδα από μισθώματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

Έσοδα μισθωμάτων από επεν
δύσεις σε ακίνητα, μετά την
αφαίρεση των άμεσων λειτουρ
γικών δαπανών [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RentDeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

X instant,
credit

Αναβαλλόμενα έσοδα από
μισθώματα που κατατάσσονται
ως μη τρέχοντα

Το ποσό των αναβαλλόμενων εσόδων από μισθώματα που
κατατάσσονται ως μη τρέχοντα. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα
έσοδα από μισθώματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

RentMeasurementInputMember

member

Μισθώματα, εισροή επιμέτρησης
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα μισθώματα που χρησιμοποι
ούνται ως εισροή επιμέτρησης.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceExpense

X duration,
credit

Έξοδα για επισκευές και συντή
ρηση

Το ποσό των εξόδων που πραγματοποιούνται για την καθημε
ρινή συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων, το οποίο μπορεί
να περιλαμβάνει το εργατικό κόστος, τα υλικά ή τα μικρά
ανταλλακτικά.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNotesAnd
Debentures

X duration,
credit

Αποπληρωμές ομολόγων, εντό
κων γραμματίων και ομολογιών

Οι ταμειακές εκροές για τις αποπληρωμές ομολόγων, εντόκων
γραμματίων και ομολογιών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Αποπληρωμές δανειοληπτικών
πράξεων, που κατατάσσονται
στις χρηματοδοτικές δραστηριό
τητες

Οι ταμειακές εκροές για τον διακανονισμό δανειοληπτικών
πράξεων, που κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές δραστηριό
τητες. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 17 δ

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorro
wings

X duration,
credit

Αποπληρωμές τρεχουσών δανει
οληπτικών πράξεων

Οι ταμειακές εκροές για τις αποπληρωμές των τρεχουσών
δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή: Τρέχουσες δανει
οληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

RepaymentsOfNoncurrentBorro
wings

X duration,
credit

Αποπληρωμές μη τρεχουσών
δανειοληπτικών πράξεων

Οι ταμειακές εκροές για τις αποπληρωμές των μη τρεχουσών
δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πρά
ξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RepaymentsOfSubordinatedLia
bilities

X duration,
credit

Αποπληρωμές υποχρεώσεων
μειωμένης εξασφάλισης

Οι ταμειακές εκροές για τις αποπληρωμές υποχρεώσεων μει κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17
ωμένης εξασφάλισης. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις μειωμένης
εξασφάλισης]

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Προς αναφορά τομείς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει λειτουργικά τμήματα για τα
οποία το ΔΠΧΑ 8 απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών.
Η οντότητα παρουσιάζει ξεχωριστά τις πληροφορίες που αφο
ρούν κάθε λειτουργικό τομέα ο οποίος επιτυγχάνει οποι
οδήποτε από τα ακόλουθα ποσοτικά όρια: α) τα παρουσιαζό
μενα έσοδά του, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε
εξωτερικούς πελάτες και των διατομεακών πωλήσεων ή μετα
φορών, είναι 10 % ή περισσότερο του συνόλου των εσόδων,
εσωτερικών και εξωτερικών, όλων των λειτουργικών τομέων·
β) το απόλυτο ύψος του παρουσιαζόμενου κέρδους του ή των
ζημιών του είναι τουλάχιστον 10 % της μεγαλύτερης από τις
ακόλουθες αξίες, σε απόλυτο μέγεθος: i) του συνολικού
παρουσιαζόμενου κέρδους όλων των λειτουργικών τομέων
που δεν έχουν αναφέρει ζημία και ii) της συνολικής αναφερό
μενης ζημίας όλων των λειτουργικών τομέων που έχουν ανα
φέρει ζημία· ή γ) τα περιουσιακά στοιχεία του είναι τουλάχι
στον 10 % του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων όλων
των λειτουργικών τομέων. Επιπρόσθετα, οι λειτουργικοί τομείς
οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει κανένα από τα ποσοτικά όρια
μπορεί να θεωρηθούν τομείς προς παρουσίαση και γνωστοποι
ούνται χωριστά εάν η διοίκηση θεωρεί ότι η πληροφόρηση
σχετικά με τον τομέα μπορεί να είναι χρήσιμη για τους χρή
στες των οικονομικών καταστάσεων. [Παραπομπή: Λειτουργι
κοί τομείς [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 δ, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 15 115, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 17 96 γ - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 8 23

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWithRe
quirementOfIFRSMember

member

Αναφερόμενο σύμφωνα με
απαίτηση ΔΠΧΑ [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες που θα ανα
φέρονταν στις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντό
τητας, αν ήταν σύμφωνες με την απαίτηση ενός ΔΠΧΑ, στην
περίπτωση που η οντότητα παρέκκλινε από την υποχρέωση
αυτή.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 20 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReportingYearMember

member

Έτος αναφοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το έτος αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

RepurchaseAgreementsAndCash
CollateralOnSecuritiesLent

X instant,
credit

Συμφωνίες πώλησης και επανα
γοράς και εξασφαλίσεις σε
μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων

Το ποσό των τίτλων που πωλούνται με την πρόθεση να επα
ναποκτηθούν στο πλαίσιο συμφωνιών επαναγοράς και των
εξασφαλίσεων σε μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

X duration,
credit

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

Το ποσό των εξόδων που αναλογούν άμεσα σε δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 126

ifrs-full

ReserveForCatastrophe

X instant,
credit

Αποθεματικό για καταστροφικό
γεγονός

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τους
πόρους για την αντιμετώπιση σπάνιων αλλά σοβαρών κατα
στροφικών ζημιών που προκαλούνται από γεγονότα όπως τα
ατυχήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή σε δορυφόρους ή οι
ζημιές λόγω σεισμού.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 IG58 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReserveForCatastropheMember

member

Αποθεματικό για καταστροφικό
γεγονός [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τους πόρους για την αντιμετώπιση
σπάνιων αλλά σοβαρών καταστροφικών ζημιών που προκα
λούνται από γεγονότα όπως τα ατυχήματα σε πυρηνικές εγκα
ταστάσεις ή σε δορυφόρους ή οι ζημιές λόγω σεισμού.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 IG58 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Αποθεματικό για εξισορρόπηση

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τους
πόρους για την κάλυψη τυχαίων διακυμάνσεων των εξόδων
διακανονισμού ζημιάς γύρω από την αναμενόμενη αξία των
αποζημιώσεων για ορισμένα είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 IG58 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveForEqualisationMember

member

Αποθεματικό για εξισορρόπηση
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τους πόρους για την κάλυψη
τυχαίων διακυμάνσεων των εξόδων διακανονισμού ζημιάς
γύρω από την αναμενόμενη αξία των αποζημιώσεων για ορι
σμένα είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων (για ασφάλιση χαλα
ζόπτωσης, πιστώσεων, εγγυήσεων και πίστης) με τη χρήση
τύπου που βασίζεται στην πείρα για ορισμένο αριθμό ετών.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 IG58 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Αποθεματικό αντισταθμίσεων
ταμειακών ροών

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τη
σωρευμένη αναλογία κέρδους (ή ζημίας) επί μέσου αντιστάθ
μισης που προσδιορίζεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση
για αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. [Παραπομπή: Αντισταθ
μίσεις ταμειακών ροών [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6/5/2011

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesCo
ntinuingHedges

X instant,
credit

Αποθεματικό αντισταθμίσεων
ταμειακών ροών, διαρκείς αντι
σταθμίσεις

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το
αποθεματικό αντισταθμίσεων ταμειακών ροών σε σχέση με
τις διαρκείς αντισταθμίσεις. [Παραπομπή: Αποθεματικό αντι
σταθμίσεων ταμειακών ροών]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B β ii

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesHed
gingRelationshipsForWhichHed
geAccountingIsNoLongerAp
plied

X instant,
credit

Αποθεματικό αντισταθμίσεων
ταμειακών ροών, σχέσεις αντι
στάθμισης για τις οποίες δεν
εφαρμόζεται πλέον η λογιστική
αντιστάθμισης

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το
αποθεματικό αντισταθμίσεων ταμειακών ροών σε σχέση με
σχέσεις αντιστάθμισης για τις οποίες δεν εφαρμόζεται πλέον
η λογιστική αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Αποθεματικό αντι
σταθμίσεων ταμειακών ροών]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B β iii

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedge
sMember

member

Αποθεματικό αντισταθμίσεων
ταμειακών ροών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη αναλογία κέρδους (ή
ζημίας) επί μέσου αντιστάθμισης που προσδιορίζεται ως απο
τελεσματική αντιστάθμιση για αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 9 6/5/2011

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 944

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveOfChangeInFairValueOf
FinancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X instant,
credit

Αποθεματικό μεταβολής της
εύλογης αξίας χρηματοοικονομι
κής υποχρέωσης, που μπορεί να
αποδοθεί σε μεταβολή του
πιστωτικού κινδύνου της υπο
χρέωσης

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τη κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε
σωρευμένη μεταβολή της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων, που μπορεί να αποδοθεί στη μεταβολή του
πιστωτικού κινδύνου των υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Πιστω
τικός κίνδυνος [member]· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValueOf
FinancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability
Member

member

Αποθεματικό μεταβολής της
εύλογης αξίας χρηματοοικονομι
κής υποχρέωσης, που μπορεί να
αποδοθεί σε μεταβολή του
πιστωτικού κινδύνου της υπο
χρέωσης [member]

Αυτό το μέλος αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη μεταβολή της εύλο
γης αξίας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, που μπορεί να
αποδοθεί στη μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου των υποχρε
ώσεων. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Χρημα
τοοικονομικές υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreads

X instant,
credit

Αποθεματικό μεταβολής της
αξίας των περιθωρίων βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τη
σωρευμένη μεταβολή της αξίας για τα περιθώρια βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας των χρηματοοικονομικών μέσων
όταν εξαιρούνται από τον προσδιορισμό αυτών των χρηματο
οικονομικών μέσων ως μέσων αντιστάθμισης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreadsMem
ber

member

Αποθεματικό μεταβολής της
αξίας των περιθωρίων βάσης
συναλλαγματικής ισοτιμίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη μεταβολή της αξίας
για τα περιθώρια βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας των χρη
ματοοικονομικών μέσων όταν εξαιρούνται από τον προσδιορι
σμό αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων ως μέσων αντι
στάθμισης.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.16
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Τύπος στοιχείου
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCo
ntracts

X instant,
credit

Αποθεματικό μεταβολής της
αξίας προθεσμιακών στοιχείων
προθεσμιακών συμβολαίων

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τη
σωρευμένη μεταβολή στην αξία των προθεσμιακών στοιχείων
των προθεσμιακών συμβολαίων όταν το προθεσμιακό στοιχείο
και το τρέχον στοιχείο του προθεσμιακού συμβολαίου διαχω
ρίζονται και μόνον οι μεταβολές στο τρέχον στοιχείο του προ
θεσμιακού συμβολαίου προσδιορίζονται ως μέσο αντιστάθμι
σης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCo
ntractsMember

member

Αποθεματικό μεταβολής της
αξίας προθεσμιακών στοιχείων
προθεσμιακών συμβολαίων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη μεταβολή στην αξία
των προθεσμιακών στοιχείων των προθεσμιακών συμβολαίων
όταν το προθεσμιακό στοιχείο και το τρέχον στοιχείο του
προθεσμιακού συμβολαίου διαχωρίζονται και μόνον οι μετα
βολές στο τρέχον στοιχείο του προθεσμιακού συμβολαίου
προσδιορίζονται ως μέσο αντιστάθμισης.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTi
meValueOfOptions

X instant,
credit

Αποθεματικό μεταβολής της
διαχρονικής αξίας των δικαιω
μάτων προαίρεσης

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τη
σωρευμένη μεταβολή στη διαχρονική αξία των δικαιωμάτων
προαίρεσης κατά τον διαχωρισμό της εσωτερικής αξίας και της
διαχρονικής αξίας μιας σύμβασης δικαιώματος προαίρεσης και
τον προσδιορισμό ως μέσου αντιστάθμισης μόνο της μεταβο
λής της εσωτερικής αξίας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6/5/2015

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsMember

member

Αποθεματικό μεταβολής της
διαχρονικής αξίας των δικαιω
μάτων προαίρεσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη μεταβολή στη δια
χρονική αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης κατά τον διαχωρι
σμό της εσωτερικής αξίας και της διαχρονικής αξίας μιας
σύμβασης δικαιώματος προαίρεσης και τον προσδιορισμό ως
μέσου αντιστάθμισης μόνο της μεταβολής της εσωτερικής
αξίας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 9 6/5/2015
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveOfDiscretionaryParticipa
tionFeatures

X instant,
credit

Αποθεματικό χαρακτηριστικών
προαιρετικής συμμετοχής

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει από τα
χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής. Τα χαρακτηριστικά
προαιρετικής συμμετοχής είναι συμβατικά δικαιώματα λήψης
επιπρόσθετων παροχών, συμπληρωματικά των εγγυημένων
παροχών: α) που είναι πιθανό να αποτελέσουν σημαντικό
τμήμα των συνολικών συμβατικών παροχών· β) των οποίων
το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα ορίζεται συμβατικά από τον
εκδότη και γ) που βασίζονται συμβατικά: i) στην απόδοση
συγκεκριμένης συγκέντρωσης συμβολαίων ή ενός καθορισμέ
νου τύπου συμβολαίου, ii) στις πραγματοποιηθείσες ή/και μη
πραγματοποιηθείσες αποδόσεις της επένδυσης συγκεκριμένης
συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων που κατέχεται από τον
εκδότη ή iii) στο κέρδος ή τη ζημία της οικονομικής οντότη
τας ή του φορέα που εκδίδει το συμβόλαιο.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 IG22 στ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 34 β - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryParticipa
tionFeaturesMember

member

Αποθεματικό χαρακτηριστικών
προαιρετικής συμμετοχής [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που προκύπτει από τα χαρακτηριστικά προαιρετικής
συμμετοχής. Τα χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής
είναι συμβατικά δικαιώματα λήψης επιπρόσθετων παροχών,
συμπληρωματικά των εγγυημένων παροχών: α) που είναι
πιθανό να αποτελέσουν σημαντικό τμήμα των συνολικών συμ
βατικών παροχών· β) των οποίων το ποσό ή το χρονοδιά
γραμμα ορίζεται συμβατικά από τον εκδότη και γ) που βασί
ζονται συμβατικά: i) στην απόδοση συγκεκριμένης συγκέντρω
σης συμβολαίων ή ενός καθορισμένου τύπου συμβολαίου, ii)
στις πραγματοποιηθείσες ή/και μη πραγματοποιηθείσες αποδό
σεις της επένδυσης συγκεκριμένης συγκέντρωσης περιουσια
κών στοιχείων που κατέχεται από τον εκδότη ή iii) στο κέρδος
ή τη ζημία της οικονομικής οντότητας ή του φορέα που εκδί
δει το συμβόλαιο.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 IG22 στ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 34 β - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentO
fConvertibleInstruments

X instant,
credit

Αποθεματικό στοιχείου ιδίων
κεφαλαίων μετατρέψιμων μέσων

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει στοι
χεία μετατρέψιμων μέσων που κατατάσσονται ως ίδια κεφά
λαια.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveOfEquityComponentO
fConvertibleInstrumentsMember

member

Αποθεματικό στοιχείου ιδίων
κεφαλαίων μετατρέψιμων μέσων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει στοιχεία μετατρέψιμων μέσων
που κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslation

X instant,
credit

Αποθεματικό συναλλαγματικών
διαφορών στη μετατροπή

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τις
συναλλαγματικές διαφορές στη μετατροπή των οικονομικών
καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού που αναγνωρίζο
νται στα λοιπά συνολικά έσοδα και σωρεύονται στα ίδια κεφά
λαια. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 21 52 β

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationContinuingHed
ges

X instant,
credit

Αποθεματικό συναλλαγματικών
διαφορών στη μετατροπή, διαρ
κείς αντισταθμίσεις

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το
αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών στη μετατροπή σε
σχέση με τις διαρκείς αντισταθμίσεις. [Παραπομπή: Αποθεμα
τικό συναλλαγματικών διαφορών στη μετατροπή]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B β ii

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationHedgingRelation
shipsForWhichHedgeAccountin
gIsNoLongerApplied

X instant,
credit

Αποθεματικό συναλλαγματικών
διαφορών στη μετατροπή, σχέ
σεις αντιστάθμισης για τις οποίες
δεν εφαρμόζεται πλέον η λογι
στική αντιστάθμισης

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το
αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών στη μετατροπή σε
σχέση με σχέσεις αντιστάθμισης για τις οποίες δεν εφαρμόζε
ται πλέον η λογιστική αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Αποθεμα
τικό συναλλαγματικών διαφορών στη μετατροπή]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B β iii

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationMember

member

Αποθεματικό συναλλαγματικών
διαφορών στη μετατροπή [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τις σωρευμένες συναλλαγματικές
διαφορές στη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων εκμε
ταλλεύσεων εξωτερικού που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνο
λικά έσοδα. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 21 52 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ReserveOfFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContractsH
eldExcludedFromProfitOrLoss

X instant,
credit

Αποθεματικό χρηματοοικονομι
κών εσόδων (εξόδων) από δια
κρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα
σωρευμένα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) από διακρατού
μενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν περιλαμβάνονται
στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα) ασφάλισης· Διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContractsH
eldExcludedFromProfitOrLos
sMember

member

Αποθεματικό χρηματοοικονομι
κών εσόδων (εξόδων) από δια
κρατούμενα αντασφαλιστήρια
συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108 - Έναρξη
λαίων που αντιπροσωπεύει τα σωρευμένα χρηματοοικονομικά ισχύος 1-1-2021
έσοδα (έξοδα) από διακρατούμενα αντασφαλιστήρια συμβό
λαια που δεν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Διακρα
τούμενα αντασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstru
ments

X instant,
credit

Αποθεματικό από κέρδη και
ζημίες επενδύσεων σε συμμετο
χικούς τίτλους

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα
σωρευμένα κέρδη και ζημίες από επενδύσεις σε συμμετοχι
κούς τίτλους που η οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstrumen
tsMember

member

Αποθεματικό από κέρδη και
ζημίες σε επενδύσεις σε συμμε
τοχικούς τίτλους [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τα σωρευμένα κέρδη και ζημίες σε
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που η οντότητα έχει
προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Αποθεματικό από κέρδη και
ζημίες σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που επιμε
τρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε
αποθεματικό από κέρδη και ζημίες σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων· Λοιπά συνολικά
έσοδα]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeMember

member

Αποθεματικό από κέρδη και
ζημίες σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που επιμε
τρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τα σωρευμένα κέρδη και ζημίες σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. [Πα
ραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμε
τρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσό
δων· Λοιπά συνολικά έσοδα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsuranceCo
ntractsToWhichParagra
phsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

X instant,
credit

Αποθεματικό από κέρδη και
ζημίες σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που επιμε
τρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων
και σχετίζονται με ασφαλιστήρια
συμβόλαια στα οποία έχουν
εφαρμοστεί οι παράγραφοι Γ18
στοιχείο β), Γ19 στοιχείο β), Γ24
στοιχείο β) και Γ24 στοιχείο γ)
του ΔΠΧΑ 17

Το σωρευτικό ποσό που περιλαμβάνεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επι
μετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων και σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια στα
οποία έχουν εφαρμοστεί οι παράγραφοι Γ18 στοιχείο β), Γ19
στοιχείο β), Γ24 στοιχείο β) και Γ24 στοιχείο γ) του ΔΠΧΑ
17. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 116 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnH
edgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

X instant,
credit

Αποθεματικό από κέρδη και
ζημίες σε μέσα αντιστάθμισης σε
συμμετοχικούς τίτλους

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα
σωρευμένα κέρδη και ζημίες από μέσα αντιστάθμισης σε συμ
μετοχικούς τίτλους που η οντότητα έχει προσδιορίσει στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnH
edgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstrumen
tsMember

member

Αποθεματικό από κέρδη και
ζημίες σε μέσα αντιστάθμισης σε
συμμετοχικούς τίτλους [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τα σωρευμένα κέρδη και ζημίες
από μέσα αντιστάθμισης σε συμμετοχικούς τίτλους που η
οντότητα έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των λοι
πών συνολικών εσόδων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα
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και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveOfGainsAndLossesOn
RemeasuringAvailableforsaleFi
nancialAssets

X instant,
credit

Αποθεματικό κερδών και ζημιών
από την εκ νέου επιμέτρηση
διαθέσιμων προς πώληση χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα
σωρευτικά κέρδη και ζημίες από την εκ νέου επιμέτρηση δια
θέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων. [Παραπομπή: Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
RemeasuringAvailableforsaleFi
nancialAssetsMember

member

Αποθεματικό κερδών και ζημιών
από την εκ νέου επιμέτρηση
διαθέσιμων προς πώληση χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τα σωρευτικά κέρδη και ζημίες από
την εκ νέου επιμέτρηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοι
κονομικών περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108 - Ημερο
μηνία λήξης 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCo
ntractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X instant,
credit

Αποθεματικό χρηματοοικονομι
κών εσόδων (εξόδων) ασφάλισης
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια
συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα και θα
ανακαταταχθούν στα αποτελέ
σματα

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε σωρευμένα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης Έναρξη ισχύος 1-1-2021
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα και θα ανακαταταχθούν μεταγενέ
στερα στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCo
ntractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossMember

member

Αποθεματικό χρηματοοικονομι
κών εσόδων (εξόδων) ασφάλισης
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια
συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα και θα
ανακαταταχθούν στα αποτελέ
σματα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108 - Έναρξη
λαίων που αντιπροσωπεύει τα σωρευμένα χρηματοοικονομικά ισχύος 1-1-2021
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμ
βόλαια που δεν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα και θα
ανακαταταχθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδο
θέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]
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ifrs-full

▼M2
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCo
ntractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Αποθεματικό χρηματοοικονομι
κών εσόδων (εξόδων) ασφάλισης
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια
συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα και
δεν θα ανακαταταχθούν στα
αποτελέσματα

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε σωρευμένα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης Έναρξη ισχύος 1-1-2021
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα και δεν θα ανακαταταχθούν μεταγε
νέστερα στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCo
ntractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossMember

member

Αποθεματικό χρηματοοικονομι
κών εσόδων (εξόδων) ασφάλισης
από εκδοθέντα ασφαλιστήρια
συμβόλαια που δεν περιλαμβά
νονται στα αποτελέσματα και
δεν θα ανακαταταχθούν στα
αποτελέσματα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108 - Έναρξη
λαίων που αντιπροσωπεύει τα σωρευμένα χρηματοοικονομικά ισχύος 1-1-2021
έσοδα (έξοδα) ασφάλισης από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμ
βόλαια που δεν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα και δεν θα
ανακαταταχθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) ασφάλισης· Εκδο
θέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Αποθεματικό προσέγγισης επι
κάλυψης

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τις
σωρευμένες προσαρμογές που σχετίζονται με την προσέγγιση
της επικάλυψης.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach
Member

member

Αποθεματικό προσέγγισης επι
κάλυψης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει τις σωρευμένες προσαρμογές που
σχετίζονται με την προσέγγιση της επικάλυψης.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 35Δ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf
DefinedBenefitPlans

X instant,
credit

Αποθεματικό εκ νέου επιμετρή
σεων προγραμμάτων καθορισμέ
νων παροχών

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τις
σωρευμένες εκ νέου επιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμέ
νων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReserveOfRemeasurementsOf
DefinedBenefitPlansMember

member

Αποθεματικό εκ νέου επιμετρή
σεων προγραμμάτων καθορισμέ
νων παροχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που προκύπτει από τις εκ νέου επιμετρήσεις προγραμ
μάτων καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά
έσοδα, μετά την αφαίρεση του φόρου, κέρδη (ζημίες) από εκ
νέου επιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments

X instant,
credit

Αποθεματικό παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει από τις
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 ε

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPaymen
tsMember

member

Αποθεματικό παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που προκύπτει από τις παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Αποθεματικό που περιλαμβάνε
ται στα ίδια κεφάλαια [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 β

ifrs-full

ResidualValueRiskMember

member

Κίνδυνος υπολειμματικής αξίας
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα άλλων κίνδυ παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG32,
νων τιμών, που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο η εύλογη αξία ή παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 40 a
οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού
μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών
στις υπολειμματικές αξίες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RestatedMember

member

Δηλωθείσα επί του παρόντος
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες που δηλώνο
νται επί του παρόντος στις οικονομικές καταστάσεις. Αντιπρο
σωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τους άξονες «Αναδρομική
εφαρμογή και αναδρομική επαναδιατύπωση» και «Παρέκκλιση
από απαίτηση ΔΠΧΑ», αν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 20 δ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 στ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29 γ i,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 49 β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 113 β
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύ
ναμά τους με περιορισμό

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ισοδυνάμων τους
των οποίων η χρήση ή η ανάληψη υπόκειται σε περιορισμό.
[Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAsse
tsInFunds

text

Περιγραφή των περιορισμών
στην πρόσβαση σε περιουσιακά
στοιχεία σε κεφάλαια

Η περιγραφή των περιορισμών στην πρόσβαση στα περιου
σιακά στοιχεία στα κεφάλαια για τον παροπλισμό, την αποκα
τάσταση και την περιβαλλοντική εξυγίανση.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 5 11

ifrs-full

RestrictionsOnRealisabilityOfIn
vestmentPropertyOrRemittance
OfIncomeAndProceedsOfDispo
salOfInvestmentProperty

X instant

Περιορισμοί στη δυνατότητα
ρευστοποίησης επένδυσης σε
ακίνητα ή στην απόδοση του
εσόδου και του προϊόντος της
διάθεσης

Το ποσό των περιορισμών στη ρευστοποίηση της επένδυσης
σε ακίνητα ή στην απόδοση του εσόδου και του προϊόντος της
διάθεσης. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 141 ζ

ifrs-full

RestructuringContingentLiabili
tyMember

member

Ενδεχόμενη υποχρέωση για
αναδιάρθρωση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ενδεχόμενη υποχρέωση για
αναδιάρθρωση, όπως είναι για παράδειγμα η πώληση ή ο τερ
ματισμός ενός επιχειρηματικού κλάδου, το κλείσιμο επιχειρη
ματικών εγκαταστάσεων σε μια χώρα ή περιοχή ή η επαναχω
ροθέτηση των δραστηριοτήτων από μια χώρα ή περιοχή σε μια
άλλη, οι αλλαγές στη δομή της διοίκησης και οι βασικές ανα
διοργανώσεις που έχουν ουσιώδη επίδραση στη φύση και στο
επίκεντρο των εκμεταλλεύσεων της οικονομικής οντότητας.
[Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 88
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
credit

Ετικέτα

Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Το ποσό της πρόβλεψης για αναδιάρθρωση, όπως είναι για
παράδειγμα η πώληση ή ο τερματισμός ενός επιχειρηματικού
κλάδου, το κλείσιμο επιχειρηματικών εγκαταστάσεων σε μια
χώρα ή περιοχή ή η επαναχωροθέτηση των δραστηριοτήτων
από μια χώρα ή περιοχή σε μια άλλη, οι αλλαγές στη δομή της
διοίκησης και οι βασικές αναδιοργανώσεις που έχουν ουσιώδη
επίδραση στη φύση και στο επίκεντρο των εκμεταλλεύσεων
της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

Παραπομπές

ifrs-full

RestructuringProvision

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 70

ifrs-full

RestructuringProvisionAbstract

ifrs-full

RestructuringProvisionMember

member

Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια πρόβλεψη για αναδιάρθρω παράδειγμα: ΔΛΠ 37 70
ση, όπως είναι για παράδειγμα η πώληση ή ο τερματισμός
ενός επιχειρηματικού κλάδου, το κλείσιμο επιχειρηματικών
εγκαταστάσεων σε μια χώρα ή περιοχή ή η επαναχωροθέτηση
των δραστηριοτήτων από μια χώρα ή περιοχή σε μια άλλη, οι
αλλαγές στη δομή της διοίκησης και οι βασικές αναδιοργανώ
σεις που έχουν ουσιώδη επίδραση στη φύση και στο επίκεντρο
των εκμεταλλεύσεων της οικονομικής οντότητας. [Παραπομ
πή: Άλλες προβλέψεις [member]]

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Κέρδη εις νέον

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το
σωρευτικό αδιανέμητο κέρδος ή έλλειμμα της οικονομικής
οντότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 IG6

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Κέρδη εις νέον [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει το σωρευτικό αδιανέμητο κέρδος ή
έλλειμμα της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 108

Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης [ab
stract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RetentionPayables

X instant,
credit

Παρακρατηθέντα πληρωτέα
ποσά

Το ποσό της πληρωμής που παρακρατείται από την οικονο
μική οντότητα όσο εκκρεμεί η εκπλήρωση μιας προϋπόθεσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
credit

Αποσύρσεις, άυλα περιουσιακά
στοιχεία και υπεραξία

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπερα
ξίας που προκύπτει από αποσύρσεις. [Παραπομπή: Άυλα περι
ουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsOth
erThanGoodwill

X duration,
credit

Αποσύρσεις, άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας

Η μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπε
ραξίας που προκύπτει από αποσύρσεις. [Παραπομπή: Άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

RetirementsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Αποσύρσεις, ενσώματα πάγια

Η μείωση των ενσωμάτων παγίων που προκύπτει από αποσύρ
σεις. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAndRe
trospectiveRestatementAxis

axis

Αναδρομική εφαρμογή και ανα
δρομική επαναδιατύπωση [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:

ΔΛΠ 1 106 β,
ΔΛΠ 8 28 στ i,
ΔΛΠ 8 29 γ i,
ΔΛΠ 8 49 β i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReturnOnPlanAssetsNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων προγράμματος εξαι
ρουμένων εσόδων από τόκους ή
εξόδων για τόκους, καθαρή
υποχρέωση (περιουσιακό στοι
χείο) καθορισμένων παροχών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (του περιουσια γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ i
κού στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προκύπτει από την
απόδοση των περιουσιακών στοιχείων προγράμματος, εξαιρου
μένων των ποσών που περιλαμβάνονται σε έσοδα από τόκους
ή έξοδα λόγω τόκων. Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων
προγράμματος είναι τόκοι, μερίσματα και άλλα έσοδα που
προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία προγράμματος,
μαζί με τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη ή ζημίες από τα περιουσιακά στοιχεία προγράμματος,
μείον τα τυχόν έξοδα για τη διαχείριση του προγράμματος και
μείον τον τυχόν φόρο που είναι πληρωτέος από το ίδιο το
πρόγραμμα, εκτός των φόρων που περιλαμβάνονται στις ανα
λογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την επιμέ
τρηση της παρούσας αξίας της δέσμευσης καθορισμένων
παροχών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος
[member]· Καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορι
σμένων παροχών· Αναλογιστικές παραδοχές [member]· Έσοδα
από (έξοδα για) τόκους, καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό
στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

ifrs-full

ReturnOnReimbursementRights

X duration,
credit

Απόδοση δικαιωμάτων επιστρο
φής, εξαιρουμένων εσόδων από
τόκους ή εξόδων λόγω τόκων

Η αύξηση (μείωση) των δικαιωμάτων επιστροφής που προκύ
πτει από την απόδοση αυτών των δικαιωμάτων, εξαιρουμένων
των ποσών που περιλαμβάνονται σε έσοδα από τόκους ή
έξοδα λόγω τόκων. [Παραπομπή: Δικαιώματα επιστροφής,
στην εύλογη αξία· Έσοδα από τόκους, δικαιώματα επιστρο
φής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ i

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecreaseI
ntangibleAssetsOtherThanGood
will

X duration,
credit

Αύξηση (μείωση) από αναπρο
σαρμογή, άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας

Η αύξηση (μείωση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων, πλην
της υπεραξίας, που προκύπτει από αναπροσαρμογές στην
εύλογη αξία. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας· Πλεόνασμα αναπροσαρμογής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε iii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X duration,
credit

Ετικέτα

Αύξηση (μείωση) από αναπρο
σαρμογή, ενσώματα πάγια

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Η αύξηση (μείωση) των ενσώματων παγίων που προκύπτει
από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία. [Παραπομπή: Ενσώ
ματα πάγια· Πλεόνασμα αναπροσαρμογής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε iv,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 77 στ

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecreasePro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAsse
tsAbstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το
σωρευτικό πλεόνασμα αναπροσαρμογής για την αναπροσαρ
μογή των περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται στα
λοιπά συνολικά έσοδα. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 39, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 38 85

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής
[member]

Το μέλος αυτό αντιρποσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύει το σωρευτικό πλεόνασμα αναπρο
σαρμογής για την αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοι
χείων που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. [Παρα
πομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 108, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 16 39, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 1 IG10

ifrs-full

Έσοδα

X duration,
credit

Έσοδα

Τα έσοδα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των συνήθων
δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας. Έσοδα είναι
αυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων ή μειώσεις των υποχρε
ώσεων που οδηγούν σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εξαι
ρουμένων όσων συνδέονται με εισφορές δικαιούχων απαιτή
σεων επί ιδίων κεφαλαίων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 α,
παράδειγμα: ΔΛΠ 1 103, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 12 B12 β v, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 12 B10 β, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 β i, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 α, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 8 23 α, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 8 32, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 8 33 α, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 8 34

Αναπροσαρμογή άυλων περιου
σιακών στοιχείων [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RevenueAbstract

Έσοδα [abstract]

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

X duration,
credit

Έσοδα και άλλα λειτουργικά
έσοδα

Το συνολικό ποσό των εσόδων και άλλων λειτουργικών εσό
δων της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

RevenueFromConstructionCo
ntracts

X duration,
credit

Έσοδα από συμβάσεις κατα
σκευής

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις κατα
σκευής. Συμβάσεις κατασκευής είναι συμβάσεις που έχουν
συναφθεί ειδικά για την κατασκευή περιουσιακού στοιχείου
ή συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι στενά
αλληλοσυνδεόμενα ή αλληλοεξαρτώμενα σε ό,τι αφορά τον
σχεδιασμό τους, την τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή
τον τελικό σκοπό ή χρήση τους. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromContractsWithCu
stomers

X duration,
credit

Έσοδα από συμβάσεις με πελά
τες

Το ποσό των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες. Πελάτης
είναι το μέρος που έχει συνάψει σύμβαση με την οικονομική
οντότητα για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών τα οποία
είναι αποτέλεσμα των συνήθων δραστηριοτήτων της οικονομι
κής οντότητας, έναντι ανταλλάγματος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 113 α,
γνωστοποίηση ΔΠΧΑ 15 114

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Έσοδα από μερίσματα

Το ποσό των μερισμάτων που αναγνωρίζονται ως έσοδα.
Μερίσματα είναι οι διανομές κερδών στους κατόχους συμμε
τοχικών τίτλων σε αναλογία της συμμετοχής τους σε συγκε
κριμένη κατηγορία κεφαλαίου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromGovernmentGrants

X duration,
credit

Έσοδα από κρατικές επιχορηγή
σεις

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζονται σε σχέση με κρατι
κές επιχορηγήσεις. [Παραπομπή: Κρατικές επιχορηγήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 20 39 β
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Έσοδα από ξενοδοχειακές εκμε
ταλλεύσεις

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από ξενοδοχειακές
εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromInsuranceContrac
tsIssuedWithoutReductionFor
ReinsuranceHeld

X duration,
credit

Έσοδα που προέρχονται από
εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια, χωρίς μείωση για αντα
σφάλιση που διακρατήθηκε

Το ποσό των εσόδων από εκδοθέντα ασφαλιστήρια συμβό
λαια, χωρίς καμία μείωση για αντασφάλιση που διακρατήθηκε.
[Παραπομπή: Έσοδα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 85 - Ημερο
μηνία λήξης 1-1-2021, παράδειγ
μα: ΔΠΧΑ 4 IG24 α - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021, παράδειγμα:
ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημερομηνία
λήξης 1-1-2021

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Έσοδα από τόκους

Το ύψος των εσόδων που προκύπτουν από τόκους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B13 ε,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 ε

ifrs-full

RevenueFromPerformanceObli
gationsSatisfiedOrPartiallySati
sfiedInPreviousPeriods

X duration,
credit

Έσοδα από υποχρεώσεις εκτέλε
σης που εκπληρώθηκαν ή
εκπληρώθηκαν μερικώς σε
προηγούμενες περιόδους

Το ποσό των εσόδων από υποχρεώσεις εκτέλεσης που εκπλη
ρώθηκαν ή εκπληρώθηκαν μερικώς σε προηγούμενες περιό
δους. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις εκτέλεσης [member]·
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 116 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAd
vertisingServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή διαφημιστι
κών υπηρεσιών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή διαφη
μιστικών υπηρεσιών. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCar
goAndMailTransportServices

X duration,
credit

Έσοδα από την παροχή υπηρε
σιών εμπορευματικών και ταχυ
δρομικών μεταφορών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών εμπορευματικών και ταχυδρομικών μεταφορών. [Πα
ραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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RevenueFromRenderingOfData
Services

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
δεδομένων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών δεδομένων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGa
mingServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
τυχερών παιγνίων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών τυχερών παιγνίων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyConsulting
Services

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή συμβουλευ
τικών υπηρεσιών πληροφορικής

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή συμ
βουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική.
[Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyMaintenance
AndSupportServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και υποστήριξης
όσον αφορά την πληροφορική

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών συντήρησης και υποστήριξης που σχετίζονται με την
πληροφορική. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
πληροφορικής

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών πληροφορικής. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
connectionServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
διασύνδεσης

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών διασύνδεσης με άλλους φορείς εκμετάλλευσης. [Παρα
πομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
δεδομένων και διαδικτύου

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών δεδομένων και διαδικτύου. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServicesAbstract

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
δεδομένων και διαδικτύου [ab
stract]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
διαδικτύου

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών διαδικτύου. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfLand
LineTelephoneServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
σταθερής οικιακής τηλεφωνίας

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών σταθερής οικιακής τηλεφωνίας. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMobi
leTelephoneServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών κινητής τηλεφωνίας. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfOther
TelecommunicationServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή άλλων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Το ποσό των εσόδων που προέρχονται από την παροχή τηλε
πικοινωνιακών υπηρεσιών που η οικονομική οντότητα δεν
γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Πα
ραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPas
sengerTransportServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς επιβατών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών μεταφοράς επιβατών. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPri
ntingServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
εκτύπωσης

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών εκτύπωσης. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

RevenueFromRenderingOfServi
ces

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfServi
cesRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών,
συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών σε συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή:
Έσοδα· Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή τηλεπικοι
νωνιακών υπηρεσιών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή τηλε
πικοινωνιακών υπηρεσιών. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServicesAbstract

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
phoneServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
τηλεφωνίας

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών τηλεφωνίας. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTran
sportServices

X duration,
credit

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών μεταφοράς. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRoomOccupancy
Services

X duration,
credit

Έσοδα προερχόμενα από υπηρε
σίες χρήσης δωματίων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την παροχή υπη
ρεσιών χρήσης δωματίων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Έσοδα από δικαιώματα εκμε
τάλλευσης

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από δικαιώματα εκμε
τάλλευσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

Έσοδα από παροχή τηλεπικοι
νωνιακών υπηρεσιών [abstract]
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RevenueFromSaleOfAgricultu
ralProduce

X duration,
credit

Έσοδα από την πώληση γεωργι
κών προϊόντων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση γεωρ
γικών προϊόντων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoholAn
dAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Έσοδα από την πώληση αλκοό
λης και αλκοολούχων ποτών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση αλκοό
λης και αλκοολούχων ποτών. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση βιβλίων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση
βιβλίων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση χαλκού

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση χαλ
κού. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCrudeOil

X duration,
credit

Έσοδα από την πώληση αργού
πετρελαίου

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση αργού
πετρελαίου. [Παραπομπή: Τρέχον αργό πετρέλαιο· Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση ηλε
κτρικής ενέργειας. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAnd
Beverage

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση τροφίμων
και ποτών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση τρο
φίμων και ποτών. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση χρυσού

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση τρο
φίμων και ποτών. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση αγαθών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση αγα
θών. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRela
tedPartyTransactions

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση αγαθών,
συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση αγα
θών σε συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή:
Έσοδα· Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 a

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNaturalGas

X duration,
credit

Έσοδα από την πώληση φυσικού
αερίου

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση φυσι
κού αερίου. [Παραπομπή: Τρέχον φυσικό αέριο· Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfOilAndGa
sProducts

X duration,
credit

Έσοδα από την πώληση προϊ
όντων πετρελαίου και φυσικού
αερίου

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση
πώληση προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου. [Παρα
πομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPetroleu
mAndPetrochemicalProducts

X duration,
credit

Έσοδα από την πώληση προϊ
όντων πετρελαίου και πετροχη
μικών προϊόντων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση
πώληση προϊόντων πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.
[Παραπομπή: Τρέχοντα προϊόντα πετρελαίου και πετροχημικά
προϊόντα· Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublications

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση εκδόσεων

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση εκδό
σεων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση άργυρου

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση άργυ
ρου. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Έσοδα από πώληση ζάχαρης

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση ζάχα
ρης. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecommu
nicationEquipment

X duration,
credit

Έσοδα από την πώληση τηλεπι
κοινωνιακού εξοπλισμού

Το ποσό των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση τηλε
πικοινωνιακού εξοπλισμού. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

RevenueMultipleMeasurementIn
putMember

member

Πολλαπλάσιο εσόδων, εισροή
επιμέτρησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το πολλαπλάσιο εσόδων που
χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63

ifrs-full

RevenueOfAcquiree

X duration,
credit

Έσοδα του αποκτώμενου από
την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό των εσόδων του αποκτώμενου από την ημερομηνία γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιζ i
κτήσης που περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση
συνολικών εσόδων. [Παραπομπή: Έσοδα]

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Έσοδα συνενωμένης οικονομι
κής οντότητας, ως αν η συνέ
νωση είχε λάβει χώρα στην αρχή
της περιόδου

Τα έσοδα της συνενωμένης οικονομικής οντότητας, ως αν η
ημερομηνία κτήσης για όλες τις συνενώσεις επιχειρήσεων που
έλαβαν χώρα στη διάρκεια του έτους ήταν στην αρχή εκείνης
της περιόδου. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [mem
ber]· Έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιζ ii

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForFi
nancialAsset

X duration,
credit

Έσοδα που αναγνωρίζονται όσον
αφορά την ανταλλαγή υπηρε
σιών κατασκευών με ένα χρη
ματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζεται, όταν ανταλλάσσο
νται υπηρεσίες κατασκευών με χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία σε συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης
του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]· Έσοδα από
συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: SIC 29 6A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RevenueRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForI
ntangibleAsset

X duration,
credit

Έσοδα που αναγνωρίζονται όσον
αφορά την ανταλλαγή υπηρε
σιών κατασκευών με άυλο χρη
ματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζεται, όταν ανταλλάσσο
νται υπηρεσίες κατασκευών με άυλο χρηματοοικονομικό περι
ουσιακό στοιχείο σε συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος
παροχής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες παραχώρησης
του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]· Έσοδα από
συμβάσεις με πελάτες]

γνωστοποίηση: SIC 29 6A

ifrs-full

RevenueThatWasIncludedInCo
ntractLiabilityBalanceAtBegin
ningOfPeriod

X duration,
credit

Έσοδα που συμπεριλήφθηκαν
στο υπόλοιπο της συμβατικής
υποχρέωσης στην έναρξη της
περιόδου

Το ποσό των εσόδων που συμπεριλήφθηκαν στο υπόλοιπο της
συμβατικής υποχρέωσης στην έναρξη της περιόδου. [Παρα
πομπή: Συμβατικές υποχρεώσεις· Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 116 β

ifrs-full

ReversalAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Αναστροφή, λογαριασμός πρό
βλεψης για πιστωτικές ζημίες
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων

Η μείωση του λογαριασμού πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες
για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν
από την αναστροφή ζημίας απομείωσης. [Παραπομπή: Λογα
ριασμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 16 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Αναστροφή ζημίας απομείωσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως αύξηση της λογιστικής αξίας
περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών στο ανακτήσιμο ποσό όταν η ζημία απομείωσης είχε
αναγνωριστεί στο παρελθόν. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ ii

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInOtherComprehensiveIn
come

X duration,
credit

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα

Το ποσό της αναστροφής ζημίας απομείωσης που αναγνωρί
ζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. [Παραπομπή: Αναστροφή
ζημίας απομείωσης· Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126 δ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 129 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X duration

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα, άυλα περιου
σιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας

Το ποσό της αναστροφής της ζημίας απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα για άυλα περιουσιακά στοι
χεία πλην της υπεραξίας. [Παραπομπή: Αναστροφή ζημίας
απομείωσης που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα·
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε iii

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndEquip
ment

X duration

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα, ενσώματα
πάγια

Το ποσό της αναστροφής ζημίας απομείωσης που αναγνωρί
ζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα για τα ενσώματα πάγια. [Πα
ραπομπή: Αναστροφή ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε iv

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα

Το ποσό της αναστροφής της απομείωσης ζημίας που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Αναστροφή ζημίας
απομείωσης· Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 129 β

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossBiologica
lAssets

X duration

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα, βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία

Το ποσό της αναστροφής της απομείωσης ζημίας που αναγνω
ρίζεται για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή:
Αναστροφή ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτε
λέσματα· Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 55 β

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

X duration

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα, άυλα περιουσιακά στοι
χεία πλην της υπεραξίας

Το ποσό της αναστροφής της ζημίας απομείωσης που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα για άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην
της υπεραξίας. [Παραπομπή: Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Άυλα περιουσιακά
στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε v

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossInvestment
Property

X duration

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα, επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό της αναστροφής της απομείωσης ζημίας που αναγνω
ρίζεται για τις επενδύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή: Ανα
στροφή ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 ζ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ v
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

X duration

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα, δάνεια και προκαταβολές

Το ποσό της αναστροφής της απομείωσης ζημίας που αναγνω
ρίζεται στα αποτελέσματα για δάνεια και προκαταβολές. [Πα
ραπομπή: Αναστροφή ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossProperty
PlantAndEquipment

X duration

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα, ενσώματα πάγια

Το ποσό της αναστροφής ζημίας απομείωσης που αναγνωρί
ζεται στα αποτελέσματα για τα ενσώματα πάγια. [Παραπομπή:
Αναστροφή ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτε
λέσματα· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε vi

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossTradeRecei
vables

X duration,
credit

Αναστροφή ζημίας απομείωσης
που αναγνωρίζεται στα αποτελέ
σματα, εμπορικές απαιτήσεις

Το ποσό της αναστροφής της απομείωσης ζημίας που αναγνω
ρίζεται για τις εμπορικές απαιτήσεις. [Παραπομπή: Αναστροφή
ζημίας απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα·
Εμπορικές απαιτήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

ReversalOfInventoryWritedown

X duration

Αντιλογισμός της υποτίμησης
των αποθεμάτων

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως μείωση στο ποσό των αποθε
μάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο λόγω αντιλογισμού της
υποτίμησης των αποθεμάτων, που προκύπτει από αύξηση της
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. [Παραπομπή: Αποθέματα·
Υποτίμηση των αποθεμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 α, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 2 36 στ

ifrs-full

ReversalOfProvisionsForCostO
fRestructuring

X duration,
credit

Αναστροφή προβλέψεων για
έξοδα αναδιάρθρωσης·

Το ποσό των αναστροφών των προβλέψεων για τα έξοδα
αναδιάρθρωσης, [Παραπομπή: Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 β

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilitiesCo
ntingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination

X duration,
credit

Εκκρεμείς υποχρεώσεις που
αναστράφηκαν, ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που αναγνωρίζο
νται σε συνένωση επιχειρήσεων

Το ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται
σε μία συνένωση επιχειρήσεων που ήταν εκκρεμείς και στη
συνέχεια αναστράφηκαν. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώ
σεις που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων· Συνενώ
σεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ReverseRepurchaseAgreemen
tsAndCashCollateralOnSecuritie
sBorrowed

X instant,
debit

Συμφωνίες αγοράς και επανα
πώλησης και εξασφαλίσεις σε
μετρητά σε δανειοληψία τίτλων

Το ποσό των μέσων που αγοράζονται με την πρόθεση να
επαναπωληθούν στο πλαίσιο συμφωνιών αγοράς και επαναπώ
λησης και των εξασφαλίσεων σε μετρητά σε δανειοληψία τίτ
λων. [Παραπομπή: Συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και
εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Εύλογη αξία περιουσιακού στοι
χείου με δικαίωμα χρήσης που
χρησιμοποιείται ως τεκμαιρό
μενο κόστος

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30
των οποίων η εύλογη αξία χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαιρόμενο
κόστος στην εναρκτήρια κατάσταση οικονομικής θέσης σύμ
φωνα με τα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης]

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν
το δικαίωμα του μισθωτή να χρησιμοποιεί το υποκείμενο περι
ουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο είναι το περιουσιακό στοιχείο το οποίο
αποτελεί το αντικείμενο της μίσθωσης και του οποίου το
δικαίωμα χρήσης έχει παρασχεθεί από τον εκμισθωτή στον
μισθωτή.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 ι

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDecrea
seInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης, αύξηση (μεί
ωση) στο πλεόνασμα αναπρο
σαρμογής

Η αύξηση (μείωση) του πλεονάσματος αναπροσαρμογής που
σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης.
[Παραπομπή: Πλεόνασμα αναπροσαρμογής· Περιουσιακά
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 57

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 33
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RightofuseAssetsRevaluationSur
plus

X instant,
credit

Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης, πλεόνασμα
αναπροσαρμογής

Το ποσό του πλεονάσματος αναπροσαρμογής που σχετίζεται
με τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης. [Παραπομπή:
Πλεόνασμα αναπροσαρμογής· Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 57

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluedAsse
tsAtCost

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης, αναπροσαρ
μοσμένα περιουσιακά στοιχεία,
στο κόστος

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης που
θα είχε αναγνωριστεί αν τα αναπροσαρμοσμένα περιουσιακά
στοιχεία τηρούνταν λογιστικά βάσει της μεθόδου του κόστους.
[Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 57

ifrs-full

RightofuseAssetsThatDoNotMe
etDefinitionOfInvestmentPro
perty

X instant,
debit

Περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης τα οποία δεν
πληρούν τον ορισμό της επέν
δυσης σε ακίνητα

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης τα
οποία δεν πληρούν τον ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα.
[Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης·
Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 47 α

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestric
tionsAttachingToClassOfShare
Capital

text

Δικαιώματα, προνόμια και
περιορισμοί που αφορούν κατη
γορία μετοχικού κεφαλαίου

Η περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων και περιορισμών
που αφορούν κατηγορία μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβα
νομένων των περιορισμών στη διανομή των μερισμάτων και
την αποπληρωμή του κεφαλαίου. [Παραπομπή: Μετοχικό
κεφάλαιο [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 a v

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinancial
RiskMember

member

Προσαρμογή κινδύνου για μη
χρηματοοικονομικό κίνδυνο
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την αποζημίωση που απαιτεί
να λάβει μια οικονομική οντότητα για την ανάληψη της αβε
βαιότητας σχετικά με το ποσό και το χρονοδιάγραμμα των
ταμειακών ροών η οποία απορρέει από τον μη χρηματοοικο
νομικό κίνδυνο κατά την εκπλήρωση ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων από την οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 100 γ ii
- Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 101 β Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 107 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

RiskDiversificationEffectMem
ber

member

Επιπτώσεις διαφοροποίησης κιν
δύνων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις επιπτώσεις της διαφοροποί κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 32
ησης των κινδύνων που απορρέουν από χρηματοοικονομικά
μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία
[member]]

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWithIn
strumentsSharingCharacteristic

X instant

Έκθεση σε κίνδυνο που συνδέε
ται με μέσα με κοινό χαρακτη
ριστικό

Το ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο που συνδέεται με τα χρημα γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B8 γ
τοπιστωτικά μέσα με κοινό χαρακτηριστικό που προσδιορίζει
μια συγκέντρωση κινδύνων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

RiskExposuresAxis

axis

Εκθέσεις σε κίνδυνο [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Εκθέσεις σε κίνδυνο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις εκθέσεις σε κίνδυνο. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Εκθέσεις
σε κίνδυνο», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 128 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
credit

Έξοδα από δικαιώματα εκμε
τάλλευσης

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από δικαιώματα εκμε
τάλλευσης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Πώληση ή έκδοση ιδίων μετο
χών

Η αύξηση στα ίδια κεφάλαια που προκύπτει από την πώληση
ιδίων μετοχών. [Παραπομπή: Ίδιες μετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

SalesAndMarketingExpense

X duration,
credit

Έξοδα από πωλήσεις και εμπο
ρική προώθηση

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με την εμπορική προώ
θηση και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SalesChannelsAxis

axis

Δίαυλοι πωλήσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 ζ

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Δίαυλοι πωλήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλους τους διαύλους πωλήσε
ων. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα
«Δίαυλοι πωλήσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 ζ

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
credit

Πωλήσεις, επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, περιουσιακά
στοιχεία

Η μείωση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών
στοιχείων που προκύπτει από πωλήσεις. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Πωλήσεις, επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, ίδιοι συμμετοχι
κοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Η μείωση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ιδίων συμ
μετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας που προκύπτει
από πωλήσεις. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]·
Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration,
credit

Πωλήσεις, επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, υποχρεώσεις

Η μείωση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων
που προκύπτει από πωλήσεις. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAsse
tsRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Πωλήσεις ακινήτων και άλλων
περιουσιακών στοιχείων, συναλ
λαγές συνδεδεμένων μερών

Το ποσό των ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων
που πωλούνται από την οικονομική οντότητα σε συναλλαγές
συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [mem
ber]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Εξασφαλισμένα τραπεζικά
δάνεια που έχουν ληφθεί

Το ποσό των δανείων που έχουν ληφθεί από τράπεζες και
καλύπτονται με εξασφαλίσεις. [Παραπομπή: Ληφθέντα δάνεια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Δανεισμός τίτλων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τον δανεισμό τίτλων κατά τον
οποίο ο δανειστής μεταβιβάζει τίτλους σε αντάλλαγμα για τις
εξασφαλίσεις που παρέχει ο δανειολήπτης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33

ifrs-full

SecuritisationsMember

member

Τιτλοποιήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις τιτλοποιήσεις, κατά τις
οποίες επιμέρους περιουσιακά στοιχεία συγκεντρώνονται και
πωλούνται σε μια οικονομική οντότητα που εκδίδει χρεωστι
κούς τίτλους που εξασφαλίζονται με το σύνολο των περιου
σιακών στοιχείων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33

ifrs-full

SecuritisationVehiclesMember

member

Φορείς τιτλοποίησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τους φορείς που χρησιμοποι
ούνται για την τιτλοποίηση, κατά τις οποίες επιμέρους περιου
σιακά στοιχεία συγκεντρώνονται και πωλούνται σε φορέα ειδι
κού σκοπού που εκδίδει χρεωστικούς τίτλους που εξασφαλίζο
νται με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B23 α

ifrs-full

SegmentConsolidationItemsAxis

axis

Στοιχεία ενοποίησης τομέα
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldForSa
leIsPresented

text

Περιγραφή του τομέα στον
οποίο παρουσιάζεται μη κυκλο
φορούν περιουσιακό στοιχείο ή
ομάδα διάθεσης που κατέχεται
προς πώληση

Η περιγραφή του προς αναφορά τομέα στον οποίο παρουσιά
ζονται μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διά
θεσης που κατέχονται προς πώληση. [Παραπομπή: Μη κυκλο
φορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατα
τάσσονται ως κατεχόμενα/-ες προς πώληση· Ομάδες διάθεσης
που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 41 δ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SegmentsAxis

axis

Τμήματα [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 δ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 115,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17 96 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

ifrs-full

SegmentsMember

member

Τμήματα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα τμήματα της οικονομι
κής οντότητας. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για
τον άξονα «Τμήματα», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 δ, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 115,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17 96 γ Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 8 28

ifrs-full

SellingExpense

X duration,
credit

Έξοδα πώλησης

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με τις δραστηριότητες
πώλησης της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministrati
veExpense

X duration,
credit

Έξοδα πώλησης, γενικά και
διοικητικά έξοδα

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με τις δραστηριότητες
πώλησης, τις γενικές και τις διοικητικές δραστηριότητες της
οικονομικής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministrati
veExpenseAbstract

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinanceLea
ses

Το κέρδος (ζημία) από πωλήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώ
σεις. Χρηματοδοτική μίσθωση είναι η μίσθωση που μεταβιβά
ζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνε
πάγεται η ιδιοκτησία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχεί
ου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 90 α i

Έξοδα πώλησης, γενικά και
διοικητικά έξοδα [abstract]

X duration,
credit

Το κέρδος (ζημία) από πωλήσεις
σε χρηματοδοτικές μισθώσεις

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 975

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SensitivityAnalysisForEachType
OfMarketRisk

text block

Ανάλυση ευαισθησίας για τα
είδη κινδύνου αγοράς [text
block]

Η γνωστοποίηση της ανάλυσης ευαισθησίας για τα είδη κιν
δύνων αγοράς στον οποίο είναι εκτεθειμένη η οικονομική
οντότητα, που δείχνει τις επιπτώσεις στα αποτελέσματα και
τα ίδια κεφάλαια από ευλόγως πιθανές την ημερομηνία εκείνη
μεταβολές στη σχετική μεταβλητή κινδύνου. [Παραπομπή:
Κίνδυνος αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 40 a

ifrs-full

SensitivityAnalysisToInsurance
Risk

text

Ανάλυση ευαισθησίας σε ασφα
λιστικό κίνδυνο

Η περιγραφή μιας ανάλυσης ευαισθησίας που δείχνει τις επι
πτώσεις στα κέρδη (ζημίες) και τα ίδια κεφάλαια της οικονο
μικής οντότητας που θα προέκυπταν στην περίπτωση υλοποί
ησης ευλόγως πιθανών μεταβολών στον σχετικό ασφαλιστικό
κίνδυνο στο τέλος της περιόδου αναφοράς, τις μεθόδους και
τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση της
ανάλυσης ευαισθησίας, και τις τυχόν μεταβολές, σε σχέση με
την προηγούμενη περίοδο, στις μεθόδους και τις παραδοχές
που χρησιμοποιήθηκαν.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39A α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

SeparateManagementEntitiesAxis

axis

Χωριστές οντότητες διαχείρισης
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 A

ifrs-full

SeparateManagementEntitie
sMember

member

Χωριστές οντότητες διαχείρισης
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις χωριστές οντότητες που
παρέχουν υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην οικο
νομική οντότητα. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για
τον άξονα «Χωριστές οντότητες διαχείρισης», εάν δεν χρησι
μοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Βασικά διοικητικά στε
λέχη της οντότητας ή της μητρικής [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SeparateMember

member

Ατομικές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις ατομικές οικονομικές κατα
στάσεις. Ατομικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που
παρουσιάζονται από μια οικονομική οντότητα στην οποία η
οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει, με την επιφύλαξη
των απαιτήσεων του ΔΛΠ 27, να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις
της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις
είτε στο κόστος, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, ή με τη χρήση
της μεθόδου της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 28.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 4

ifrs-full

ServiceConcessionArrangemen
tsAxis

axis

Συμφωνίες παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: SIC 29 6

ifrs-full

ServiceConcessionArrangemen
tsMember

member

Συμφωνίες παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συμφωνίες στις οποίες μια
οικονομική οντότητα (δικαιοδόχος) μπορεί να συνάψει συμφω
νία με άλλη οικονομική οντότητα (δικαιοπάροχος) σχετικά με
την παροχή υπηρεσιών οι οποίες αφορούν την πρόσβαση του
κοινού σε μείζονες οικονομικές και κοινωνικές υποδομές. Ο
δικαιοπάροχος μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτική οικονομική
οντότητα, καθώς και κρατικός φορέας. Οι συμφωνίες παραχώ
ρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών μπορούν π.χ. να αφο
ρούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και ύδρευσης, αυτο
κινητόδρομους, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σήραγγες,
γέφυρες, αεροδρόμια και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Συμφωνίες
που δεν παραχωρούν δικαίωμα παροχής υπηρεσιών είναι π.χ.
εκείνες που προβλέπουν την εξωτερική ανάθεση εσωτερικών
υπηρεσιών μιας οντότητας (για παράδειγμα εστιατόριο υπαλ
λήλων, συντήρηση κτηρίου και υπηρεσίες λογιστικής ή πλη
ροφορικής). Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρε
σιών», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή:
Δημόσιο [member]]

γνωστοποίηση: SIC 29 6
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ServiceConcessionRightsMem
ber

member

Δικαιώματα παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δικαιώματα παραχώρησης
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. [Παραπομπή: Συμφωνίες
παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
credit

Έξοδα υπηρεσιών

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από υπηρεσίες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedParty
Transactions

X duration,
credit

Υπηρεσίες που λήφθηκαν,
συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό των υπηρεσιών που λήφθηκαν σε συναλλαγές συν
δεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 γ

ifrs-full

SettledLiabilitiesContingentLia
bilitiesRecognisedInBusines
sCombination

X duration,
credit

Υποχρεώσεις που διακανονίστη
καν, ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που αναγνωρίζονται σε μια
συνένωση επιχειρήσεων

Το ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται
σε μια συνένωση επιχειρήσεων οι οποίες διακανονίστηκαν.
[Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται
σε μια συνένωση επιχειρήσεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEnti
tyOnBehalfOfRelatedPartyRela
tedPartyTransactions

X duration

Τακτοποίηση υποχρεώσεων από
την οικονομική οντότητα για
λογαριασμό συνδεδεμένου
μέρους, συναλλαγές συνδεδεμέ
νων μερών

Το ποσό των υποχρεώσεων που τακτοποιήθηκαν από την
οικονομική οντότητα για λογαριασμό συνδεδεμένου μέρους
σε συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδε
μένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 ι

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBehal
fOfEntityByRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X duration

Τακτοποίηση υποχρεώσεων για
λογαριασμό της οικονομικής
οντότητας από συνδεδεμένο
μέρος, συναλλαγές συνδεδεμέ
νων μερών

Το ποσό των υποχρεώσεων που τακτοποιήθηκαν για λογαρια
σμό της οικονομικής οντότητας από συνδεδεμένο μέρος σε
συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα
μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 ι

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 978

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SettlementsFairValueMeasureme X duration,
ntAssets
credit

Διακανονισμοί, επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, περιουσιακά
στοιχεία

Η μείωση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών
στοιχείων που προκύπτει από διακανονισμούς. [Παραπομπή:
Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasureme X duration,
ntEntitysOwnEquityInstruments
credit

Διακανονισμοί, επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, ίδιοι συμμετοχι
κοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Η μείωση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ιδίων συμ
μετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας που προκύπτει
από διακανονισμούς. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [mem
ber]· Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
credit

Διακανονισμοί, επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, υποχρεώσεις

Η μείωση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων
που προκύπτει από διακανονισμούς. [Παραπομπή: Στην
εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iii

ifrs-full

SetupCostsMember

member

Δαπάνες προετοιμασίας [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες, τα οποία αντιπροσω
πεύουν τις δαπάνες προετοιμασίας. [Παραπομπή: Περιουσιακά
στοιχεία που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή
εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 128 a

ifrs-full

SevenYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Επτά έτη πριν από το έτος ανα
φοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το έτος που έληξε επτά έτη
πριν από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SharebasedPaymentArrangemen
tsMember

member

Συμφωνίες παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συμφωνία μεταξύ της
οικονομικής οντότητας ή άλλης οντότητας του ιδίου ομίλου
ή οιουδήποτε μετόχου οιασδήποτε οντότητας του ομίλου και
άλλου μέρους (συμπεριλαμβανομένου και ενός εργαζομένου) η
οποία παρέχει το δικαίωμα στο έτερο μέρος να λάβει α)
μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντό
τητας έναντι ποσών που εξαρτώνται από την τιμή (ή την αξία)
των συμμετοχικών τίτλων (συμπεριλαμβανομένων των μετο
χών ή των μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης) της οικονομι
κής οντότητας ή άλλης οντότητας του ιδίου ομίλου· ή β) συμ
μετοχικούς τίτλους (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ή
των μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης) της οικονομικής
οντότητας ή άλλης οντότητας του ιδίου ομίλου, υπό την προϋ
πόθεση ότι πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατο
χύρωσης, αν υφίστανται. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική
τιμή για τον άξονα «Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
credit

Έξοδα που σχετίζονται με την
έκδοση μετοχών

Το ποσό των εξόδων που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

ShareOfAmountReclassified
FromProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyingOver
layApproachNewlyDesignatedFi
nancialAssets

X duration,
credit

Μερίδιο επί του ποσού που
αναταξινομήθηκε από τα αποτε
λέσματα στα λοιπά συνολικά
έσοδα με την εφαρμογή της
προσέγγισης της επικάλυψης,
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που προσδιορίστηκαν
για πρώτη φορά

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού που
αναταξινομήθηκε από τα αποτελέσματα στα λοιπά συνολικά
έσοδα που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά με την εφαρ
μογή της προσέγγισης της επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfAmountReportedInProfi
tOrLossApplyingIFRS9Financia
lAssetsToWhichOverlayApproa
chIsApplied

X duration,
credit

Μερίδιο επί του ποσού που
παρουσιάζεται στα αποτελέ
σματα με την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9, χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στα οποία
εφαρμόζεται προσέγγιση επικά
λυψης

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού που
παρουσιάζεται στα αποτελέσματα με την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9 για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα
οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave
BeenReclassifiedFromProfitOr
LossToOtherComprehensiveIn
comeApplyingOverlayApproach
IfFinancialAssetsHadNotBeen
Dedesignated

X duration,
credit

Μερίδιο επί του ποσού το οποίο
θα είχε αναταξινομηθεί από τα
αποτελέσματα στα λοιπά συνο
λικά έσοδα με την εφαρμογή της
προσέγγισης της επικάλυψης εάν
τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία δεν είχαν αποκαθοριστεί

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού το οποίο
θα είχε αναταξινομηθεί από τα αποτελέσματα στα λοιπά συνο
λικά έσοδα εάν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
δεν είχαν απο-καθοριστεί από την προσέγγιση της επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave
BeenReportedInProfitOrLossI
fIAS39HadBeenAppliedFinan
cialAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

X duration,
credit

Μερίδιο επί του ποσού θα είχε
παρουσιαστεί στα αποτελέσματα
αν είχε εφαρμοστεί το ΔΛΠ 39,
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται
προσέγγιση επικάλυψης

Το μερίδιο της οντότητας επί του ποσού που θα είχε παρου
σιαστεί στα αποτελέσματα για τα χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση της επι
κάλυψης αν είχε εφαρμοστεί το ΔΛΠ 39.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesIn
curredJointlyWithOtherVenturers

X instant,
credit

Μερίδιο ενδεχόμενων υποχρεώ
σεων κοινοπραξιών που αναλή
φθηκαν από κοινού με άλλους
επενδυτές

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από κοινού με άλλους επεν
δυτές με κοινό έλεγχο των κοινοπραξιών. [Παραπομπή: Ενδε
χόμενες υποχρεώσεις [member]· Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 23 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesIncurredJointlyWith
OtherInvestors

X instant,
credit

Μερίδιο ενδεχόμενων υποχρεώ
σεων συγγενών επιχειρήσεων
που αναλήφθηκαν από κοινού με
άλλους επενδυτές

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από κοινού με άλλους επεν
δυτές με σημαντική επιρροή σε συγγενείς επιχειρήσεις. [Πα
ραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Ενδεχόμενες υπο
χρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 23 β

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesMember

member

Μερίδιο επί των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων συγγενών επιχει
ρήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το μερίδιο επί των ενδεχόμε
νων υποχρεώσεων συγγενών επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συγ
γενείς επιχειρήσεις [member]· Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 88

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIssued
ThatAreIncludedInInsurersRegu
latoryCapital

X instant,
credit

Μερίδιο επί των εκδοθέντων
χρεωστικών μέσων που περι
λαμβάνονται στο ρυθμιστικό
κεφάλαιο του ασφαλιστή

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού των
εκδοθέντων χρεωστικών μέσων που περιλαμβάνονται στο ρυθ
μιστικό κεφάλαιο του ασφαλιστή.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfDeferredTaxLiabilitie
sOnLiabilitiesArisingFromCo
ntractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCo
ntracts

X instant,
credit

Μερίδιο επί των αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων για
υποχρεώσεις που απορρέουν από
συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4
και επενδυτικές συμβάσεις μη
παραγώγων

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού των
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων για υποχρεώσεις
που απορρέουν από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 4 και επενδυτικές συμβάσεις μη παραγώ
γων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfDerivativeLiabilitiesU
sedToMitigateRisksArisingFro
mAssetsBackingContractsWith
inScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

X instant,
credit

Μερίδιο επί των παράγωγων
υποχρεώσεων που χρησιμοποι
ούνται για τον μετριασμό κινδύ
νων που απορρέουν από περιου
σιακά στοιχεία που εξασφαλί
ζουν συμβόλαια που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
4 και επενδυτικές συμβάσεις μη
παραγώγων

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού των
παράγωγων υποχρεώσεων που χρησιμοποιούνται για τον
μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τα περιουσιακά
στοιχεία που εξασφαλίζουν τα συμβόλαια που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4 και επενδυτικές συμβάσεις μη
παραγώγων. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU
sedToMitigateRisksArisingFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeInve
stmentContracts

X instant,
credit

Μερίδιο επί των παράγωγων
υποχρεώσεων που χρησιμοποι
ούνται για τον μετριασμό κινδύ
νων που απορρέουν από συμβό
λαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4 και
επενδυτικές συμβάσεις μη
παραγώγων

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού των
παράγωγων υποχρεώσεων που χρησιμοποιούνται για τον
μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τα συμβόλαια
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4 και επεν
δυτικές συμβάσεις μη παραγώγων. [Παραπομπή: Παράγωγα
[member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Car
ryingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Μερίδιο επί των χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
που περιγράφονται στην παρά
γραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4, λογιστική αξία σύμ
φωνα με το ΔΛΠ 39

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί της λογιστικής
αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε
στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4. Στην περίπτωση χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στο αποσβε
σμένο κόστος, το ποσό θα πρέπει να αναφέρεται ως έχει πριν
από οποιαδήποτε προσαρμογή για απομείωση αξίας. [Παρα
πομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περι
γράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4,
εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Fair
Value

X instant,
debit

Μερίδιο επί των χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
που περιγράφονται στην παρά
γραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί της εύλογης αξίας
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που περι
γράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4.
[Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ
4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Μερίδιο επί των χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
που περιγράφονται στην παρά
γραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 που δεν εμπεριέχουν
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο,
λογιστική αξία σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί της λογιστικής
αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 των χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε
στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4 που δεν εμπεριέχουν χαμηλό πιστω
τικό κίνδυνο. Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, το
ποσό θα πρέπει να αναφέρεται ως έχει πριν από οποιαδήποτε
προσαρμογή για απομείωση αξίας. [Παραπομπή: Χρηματοοι
κονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παρά
γραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

X instant,
debit

Μερίδιο επί των χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων
που περιγράφονται στην παρά
γραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4 που δεν εμπεριέχουν
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο,
εύλογη αξία

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί της εύλογης αξίας
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που περι
γράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4
που δεν εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται
στην παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsOtherTh
anThoseSpecifiedInParagra
ph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Μερίδιο επί χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων
διαφορετικών από εκείνα που
προσδιορίζονται στην παρά
γραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί της εύλογης αξίας
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαφορετικών
από εκείνα που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοιχείο
α) του ΔΠΧΑ 4. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιου
σιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοι
χείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfFinancialAssetsToWhi
chOverlayApproachIsApplied

X instant,
debit

Μερίδιο επί χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων στα
οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση
της επικάλυψης

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί των χρηματοοικο
νομικών περιουσιακών στοιχείων στα οποία εφαρμόζεται η
προσέγγιση της επικάλυψης. [Παραπομπή: Χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39EaOfIFRS4

X duration,
credit

Μερίδιο επί της αύξησης (μεί
ωσης) της εύλογης αξίας των
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που περιγράφο
νται στην παράγραφο 39Ε στοι
χείο α) του ΔΠΧΑ 4

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί της αύξησης (μεί
ωσης) της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε στοι
χείο α) του ΔΠΧΑ 4. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 39Ε
στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsOtherTh
anThoseSpecifiedInParagra
ph39EaOfIFRS4

X duration,
credit

Μερίδιο επί της αύξησης (μεί
ωσης) της εύλογης αξίας χρη
ματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαφορετικών από
εκείνα που προσδιορίζονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του
ΔΠΧΑ 4

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί της αύξησης (μεί
ωσης) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαφορετικών από εκείνα που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4. [Παραπομπή: Χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην
παράγραφο 39Ε στοιχείο α) του ΔΠΧΑ 4, εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfLiabilitiesThatAriseBe
causeInsurerIssuesOrFulfilsObli
gationsArisingFromContractsWi
thinScopeOfIFRS4AndNonderi
vativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Μερίδιο επί των υποχρεώσεων
που προκύπτουν επειδή ο ασφα
λιστής εκδίδει συμβόλαια που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 4 και επενδυτικές
συμβάσεις μη παραγώγων ή
εκπληρώνει δεσμεύσεις που
απορρέουν από τα παραπάνω

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού των
υποχρεώσεων που προκύπτουν επειδή ο ασφαλιστής εκδίδει
συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
4 και επενδυτικές συμβάσεις μη παραγώγων, ή εκπληρώνει
δεσμεύσεις που απορρέουν από τα παραπάνω.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 985

ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfNonderivativeInve
stmentContractLiabilitiesMeasu
redAtFairValueThroughProfitOr
LossApplyingIAS39

X instant,
credit

Μερίδιο επί των υποχρεώσεων
επενδυτικών συμβάσεων μη
παραγώγων επιμετρούμενων
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού των
υποχρεώσεων επενδυτικών συμβάσεων μη παραγώγων επιμε
τρούμενων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμ
φωνα με το ΔΛΠ 39. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι β Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Μερίδιο επί των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επι
χειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης, μετά την
αφαίρεση των φόρων

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί των λοιπών συνο
λικών εσόδων από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,
μετά την αφαίρεση των φόρων. [Παραπομπή: Συγγενείς επι
χειρήσεις [member]· Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης· Κοινοπραξίες [member]· Λοιπά
συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 α, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B16 γ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β
- Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
MethodBeforeTax

X duration,
credit

Μερίδιο επί των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επι
χειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης, προ φόρων

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί των λοιπών συνο
λικών εσόδων από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,
προ φόρων. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]·
Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης· Κοινοπραξίες [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 91 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
MethodBeforeTaxAbstract

Μερίδιο επί των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επι
χειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης, προ φόρων
[abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
MethodNetOfTaxAbstract

Μερίδιο επί των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επι
χειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης, μετά την
αφαίρεση των φόρων [abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
MethodThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Μερίδιο επί των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επι
χειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης που θα ανα
καταταχθούν στα αποτελέσματα,
προ φόρων

Το μερίδιο επί των λοιπών συνολικών εσόδων από συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης που θα ανακαταταχθούν στα απο
τελέσματα, προ φόρων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
MethodThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Μερίδιο επί των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επι
χειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης που θα ανα
καταταχθούν στα αποτελέσματα,
μετά την αφαίρεση των φόρων

Το μερίδιο επί των λοιπών συνολικών εσόδων από συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης που θα ανακαταταχθούν στα απο
τελέσματα, μετά την αφαίρεση των φόρων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
MethodThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Μερίδιο επί των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επι
χειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης που δεν θα
ανακαταταχθούν στα αποτελέ
σματα, προ φόρων

Το μερίδιο επί των λοιπών συνολικών εσόδων από συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης που δεν θα ανακαταταχθούν στα
αποτελέσματα, προ φόρων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82A
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
MethodThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Μερίδιο επί των λοιπών συνολι
κών εσόδων από συγγενείς επι
χειρήσεις και κοινοπραξίες που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης που δεν θα
ανακαταταχθούν στα αποτελέ
σματα, μετά την αφαίρεση των
φόρων

Το μερίδιο επί των λοιπών συνολικών εσόδων από συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης που δεν θα ανακαταταχθούν στα
αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των φόρων.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82A

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAccountedForUsingEquityMe
thod

X duration,
credit

Μερίδιο στα κέρδη (ζημίες)
συγγενών επιχειρήσεων αποτι
μώμενο με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας στα κέρδη (ζημίες)
συγγενών επιχειρήσεων αποτιμώμενο με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]·
Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης· Κέρδη (ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

X duration,
credit

Μερίδιο στα κέρδη (ζημίες)
συγγενών επιχειρήσεων και κοι
νοπραξιών αποτιμώμενο με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας στα κέρδη (ζημίες)
συγγενών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών αποτιμώμενο με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρή
σεις [member]· Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης· Κοινοπραξίες [member]· Κέρδη
(ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 82 γ, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΛΠ 8 23 ζ, γνωστοποί
ηση: ΔΠΧΑ 8 28 ε

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodAbstract

Μερίδιο στα κέρδη (ζημίες)
συγγενών επιχειρήσεων και κοι
νοπραξιών αποτιμώμενο με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης [ab
stract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfProfitLossOfContinuin
gOperationsOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForUsin
gEquityMethod

X duration,
credit

Μερίδιο στα κέρδη (ζημίες) από
συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις
συγγενών επιχειρήσεων και κοι
νοπραξιών αποτιμώμενο με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας στα κέρδη (ζημίες) από
συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις συγγενών επιχειρήσεων και κοι
νοπραξιών αποτιμώμενο με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
[Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις [member]· Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης· Κοινοπραξίες [member]·
Κέρδη (ζημίες) από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B16 α

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfDisconti
nuedOperationsOfAssociate
sAndJointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

X duration,
credit

Μερίδιο στα κέρδη (ζημίες) μετά
τους φόρους από διακοπείσες
δραστηριότητες συγγενών επι
χειρήσεων και κοινοπραξιών
αποτιμώμενο με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας στα κέρδη (ζημίες)
μετά τους φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες συγγενών
επιχειρήσεων και κοινοπραξιών αποτιμώμενο με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [mem
ber]· Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Επενδύσεις που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης· Κοινο
πραξίες [member]· Κέρδη (ζημίες) από από διακοπείσες δρα
στηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B16 β

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVentu
resAccountedForUsingEquityMe
thod

X duration,
credit

Μερίδιο στα κέρδη (ζημίες) κοι
νοπραξιών αποτιμώμενο με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας στα κέρδη (ζημίες)
κοινοπραξιών αποτιμώμενο με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
[Παραπομπή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης· Κοινοπραξίες [member]· Κέρδη
(ζημίες)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdju
stmentsOnFinancialAssetsThatH
aveBeenDedesignatedFromOver
layApproachBeforeTax

X duration,
credit

Μερίδιο στις προσαρμογές από
ανακατάταξη σε χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν αποπροδιοριστεί από την
προσέγγιση της επικάλυψης, προ
φόρων

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού των
προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται με χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποπροσδιοριστεί
από την προσέγγιση της επικάλυψης κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς, προ φόρων. Προσαρμογές από ανακατά
ταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται ως κέρδη (ζημίες)
κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά
συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους.
[Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShareOfReclassificationAdju
stmentsOnFinancialAssetsThatH
aveBeenDedesignatedFromOver
layApproachNetOfTax

X duration,
credit

Μερίδιο στις προσαρμογές από
ανακατάταξη σε χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν αποπροδιοριστεί από την
προσέγγιση της επικάλυψης,
μετά την αφαίρεση των φόρων

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί του ποσού των
προσαρμογών από ανακατάταξη που σχετίζονται με χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποπροσδιοριστεί
από την προσέγγιση της επικάλυψης κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς, μετά την αφαίρεση των φόρων. Προσαρ
μογές από ανακατάταξη είναι τα ποσά που ανακατατάσσονται
ως κέρδη (ζημίες) κατά την τρέχουσα περίοδο, που είχαν ανα
γνωριστεί ως λοιπά συνολικά έσοδα στην τρέχουσα ή σε προη
γούμενες περιόδους. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

ShareOfTotalComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVe
nturesAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Μερίδιο επί των συγκεντρωτι
κών συνολικών εσόδων από
συγγενείς επιχειρήσεις και κοι
νοπραξίες που λογιστικοποι
ούνται με τη μέθοδο της καθα
ρής θέσης

Το μερίδιο της οικονομικής οντότητας επί των συγκεντρωτι
κών συνολικών εσόδων από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινο
πραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Κοινο
πραξίες [member]· Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B16 δ

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Διαφορά από την έκδοση μετο
χών υπέρ το άρτιο

Το ποσό που εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέο από την έκδοση
μετοχών της οικονομικής οντότητας καθ’ υπέρβαση της ονο
μαστικής αξίας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Διαφορά από την έκδοση μετο
χών υπέρ το άρτιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το ποσό που εισπράχθηκε ή
είναι εισπρακτέο από την έκδοση μετοχών της οικονομικής
οντότητας καθ’ υπέρβαση της ονομαστικής αξίας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntityOr
ByItsSubsidiariesOrAssociates

shares

Αριθμός μετοχών της οικονομι
κής οντότητας που κατέχονται
από την οικονομική οντότητα ή
από θυγατρικές της ή συγγενείς
επιχειρήσεις

Ο αριθμός των μετοχών της οικονομικής οντότητας που κατέ
χονται από την οικονομική οντότητα ή από θυγατρικές της ή
συγγενείς επιχειρήσεις. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις
[member]· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α vi
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SharesReservedForIssueUnderO
ptionsAndContractsForSaleOfSh
ares

shares

Αριθμός μετοχών που διατηρού
νται προς έκδοση σύμφωνα με
δικαιώματα προαίρεσης και
συμβάσεις για την πώληση
μετοχών

Ο αριθμός των μετοχών που διατηρούνται προς έκδοση σύμ
φωνα με δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις για την
πώληση μετοχών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 79 α vii

ifrs-full

Πλοία

X instant,
debit

Πλοία

Το ποσό ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα ποντο
πόρα ή άλλα θαλάσσια σκάφη που χρησιμοποιούνται στις δρα
στηριότητες της οντότητας. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 δ

ifrs-full

ShipsMember

member

Πλοία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία των ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύει τα ποντοπόρα σκάφη που χρησι
μοποιούνται στις δραστηριότητες της οντότητας. [Παραπομπή:
Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 δ

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Τρέχουσες δανειοληπτικές πρά
ξεις

Το ποσό των τρεχουσών δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομ
πή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Βραχυπρόθεσμα δάνεια [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα βραχυπρόθεσμα δάνεια.
[Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Γ Συμφωνία
υποχρεώσεων που απορρέουν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες,
παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Βραχυπρόθεσμες συμβάσεις
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις βραχυπρόθεσμες συμβάσεις
με πελάτες.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShorttermDepositsClassifiedA
sCashEquivalents

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις,
που κατατάσσονται ως ισοδύ
ναμα ταμειακών διαθεσίμων

Μια κατάταξη ταμειακών ισοδυνάμων που αντιπροσωπεύουν
τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. [Παραπομπή: Ταμειακά ισο
δύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις,
που δεν κατατάσσονται ως ισο
δύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων που κατέχονται
από την οντότητα και δεν κατατάσσονται ως ισοδύναμα ταμει
ακών διαθεσίμων. [Παραπομπή: Ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsAc
cruals

X instant,
credit

Δεδουλευμένα για βραχυπρόθε
σμες παροχές σε εργαζομένους

Το ποσό των δεδουλευμένων για βραχυπρόθεσμες παροχές σε
εργαζομένους (άλλες εκτός από παροχές εξόδου από την υπη
ρεσία) που πρέπει να διακανονιστούν εντός δώδεκα μηνών από
το τέλος της ετήσιας περιόδου αναφοράς στην οποία οι εργα
ζόμενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες. [Παραπομπή: Δεδου
λευμένα που κατατάσσονται ως κυκλοφορούντα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
pense

X duration,
credit

Έξοδα για βραχυπρόθεσμες
παροχές σε εργαζομένους

Το ποσό των εξόδων για βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζο
μένους (άλλες εκτός από παροχές εξόδου από την υπηρεσία)
που πρέπει να διακανονιστούν εντός δώδεκα μηνών από το
τέλος της ετήσιας περιόδου αναφοράς στην οποία οι εργαζό
μενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClassifie
dAsCashEquivalents

Μια κατάταξη ταμειακών ισοδυνάμων που αντιπροσωπεύουν
τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. [Παραπομπή: Ταμειακά ισο
δύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

Έξοδα για βραχυπρόθεσμες
παροχές σε εργαζομένους [ab
stract]

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις,
που κατατάσσονται ως ισοδύ
ναμα ταμειακών διαθεσίμων
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ShorttermLegalProceedingsPro
vision

X instant,
credit

Τρέχουσα πρόβλεψη για νομικές
διαδικασίες

Το ποσό της τρέχουσας πρόβλεψης για νομικές διαδικασίες.
[Παραπομπή: Τρέχουσα πρόβλεψη για νομικές διαδικασίες]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
10 Α δικαστική υπόθεση, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Τρέχουσες διάφορες άλλες προ
βλέψεις

Το ποσό των τρεχουσών διάφορων άλλων προβλέψεων. [Πα
ραπομπή: Διάφορες άλλες προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 δ

ifrs-full

ShorttermOnerousContractsPro
vision

X instant,
credit

Τρέχουσα πρόβλεψη για επα
χθείς συμβάσεις

Το ποσό της τρέχουσας πρόβλεψης για επαχθείς συμβάσεις.
[Παραπομπή: Πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 66

ifrs-full

ShorttermProvisionForDecom
missioningRestorationAndReha
bilitationCosts

X instant,
credit

Τρέχουσα πρόβλεψη για έξοδα
παροπλισμού, αποκατάστασης
και εξυγίανσης

Το ποσό της τρέχουσας πρόβλεψης για τα έξοδα παροπλισμού,
αποκατάστασης και εξυγίανσης. [Παραπομπή: Πρόβλεψη για
τα έξοδα παροπλισμού, αποκατάστασης και εξυγίανσης]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Δ Παρα
δείγματα: Γνωστοποιήσεις, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 87

ifrs-full

ShorttermRestructuringProvision

X instant,
credit

Τρέχουσα πρόβλεψη αναδιάρ
θρωσης

Το ποσό της τρέχουσας πρόβλεψης για αναδιάρθρωση. [Πα
ραπομπή: Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 70

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Τρέχουσα πρόβλεψη εγγυήσεων

Το ποσό της τρέχουσας πρόβλεψης για εγγυήσεις. [Παραπομ
πή: Πρόβλεψη εγγυήσεων]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
1 Εγγυήσεις, παράδειγμα: ΔΛΠ
37 87
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SignificantInvestmentsInAssocia
tesAxis

axis

Συγγενείς επιχειρήσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 δ,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Ι - Ημερομη
νία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

SignificantInvestmentsInSubsi
diariesAxis

axis

Θυγατρικές [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 α

ifrs-full

SignificantUnobservableInputAs
sets

X.XX
instant

Σημαντικές μη παρατηρήσιμες
εισροές, περιουσιακά στοιχεία

Η αξία σημαντικών μη παρατηρήσιμων εισροών που χρησιμο
ποιούνται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών
στοιχείων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

SignificantUnobservableInputE
ntitysOwnEquityInstruments

X.XX
instant

Σημαντικές μη παρατηρήσιμες
εισροές, ίδιοι συμμετοχικοί τίτ
λοι της οικονομικής οντότητας

Η αξία σημαντικών μη παρατηρήσιμων εισροών που χρησιμο
ποιούνται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας ίδιων συμμετο
χικών τίτλων της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

SignificantUnobservableInput
Liabilities

X.XX
instant

Σημαντικές μη παρατηρήσιμες
εισροές, υποχρεώσεις

Η αξία σημαντικών μη παρατηρήσιμων εισροών που χρησιμο
ποιούνται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποχρεώσεων.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

SixYearsBeforeReportingYear
Member

member

Έξι έτη πριν από το έτος ανα
φοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το έτος που έληξε έξι έτη πριν
από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SocialSecurityContributions

X duration,
credit

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Μια κατηγορία εξόδων για παροχές σε εργαζομένους που αντι
προσωπεύει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. [Παραπομπή:
Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 9

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Τρέχοντα ανταλλακτικά

Μια κατάταξη του τρέχοντος αποθεματικού η οποία αντιπρο
σωπεύει το ποσό των εναλλάξιμων μερών που είναι καταχωρι
σμένα σε απόθεμα και χρησιμοποιούνται για την επισκευή ή
την αντικατάσταση μερών που έχουν υποστεί βλάβη. [Παρα
πομπή: Αποθέματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMem
ber

member

Κρατικά προγράμματα καθορι
σμένων παροχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα προγράμματα καθορισμέ
νων παροχών που καθιερώνονται νομοθετικά για να καλύ
πτουν όλες τις οικονομικές οντότητες (ή όλες τις οικονομικές
οντότητες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία) και λειτουργούν
από την κεντρική κυβέρνηση ή τις τοπικές αυτοδιοικήσεις ή
από οποιοδήποτε άλλο φορέα, ο οποίος δεν ελέγχεται ή δεν
επηρεάζεται από την αναφέρουσα οικονομική οντότητα. [Πα
ραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 45

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbstract

Κατάσταση ταμειακών ροών
[abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEquityAb
stract

Κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEquityLi
neItems

Κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων [line items]

Τα συγκεκριμένα κονδύλια αντιπροσωπεύουν έννοιες που
περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Οι έννοιες αυτές χρησιμο
ποιούνται για τη γνωστοποίηση των προς αναφορά πληροφο
ριών που σχετίζονται με τα μέλη του τομέα όπως ορίζονται σε
έναν ή πολλούς άξονες του πίνακα.
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

table

Ετικέτα

StatementOfChangesInEquityTa
ble

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAsse
tsAvailableForBenefitsAbstract

Κατάσταση μεταβολών στα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα για παροχές [abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensiveInco
meAbstract

Κατάσταση συνολικών εσόδων
[abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPositionAb
stract

Κατάσταση οικονομικής θέσης
[abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAndO
therComprehensiveIncomeAb
stract

ifrs-full

StatementThatComparativeInfor
mationDoesNotComplyWith
IFRS7AndIFRS9

text block

Κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων [table]

Δήλωση συμμόρφωσης με τα
ΔΠΧΑ [text block]

Παραπομπές

Διάγραμμα που γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με τις
μεταβολές στα ίδια κεφάλαια.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106

Η ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση συμμόρφωσης με όλες τις
απαιτήσεις των ΔΠΧΑ.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 16

Η δήλωση ότι οι συγκριτικές πληροφορίες δεν συμμορφώνο
νται με το ΔΠΧΑ 7 και το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 E2 β

Κατάσταση αποτελεσμάτων και
λοιπών συνολικών εσόδων [ab
stract]

text

Δήλωση ότι οι συγκριτικές πλη
ροφορίες δεν συμμορφώνονται
με το ΔΠΧΑ 7 και το ΔΠΧΑ 9

02019R0815 — EL — 01.01.2021 — 002.001 — 996

ifrs-full

Ετικέτα τεκμηρίωσης

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

StatementThatEntityAppliesPara
graph20OfIFRS17InDetermi
ningGroupsOfInsuranceContracts

text

Δήλωση ότι η οικονομική οντό
τητα εφαρμόζει την παράγραφο
20 του ΔΠΧΑ 17 κατά τον
προσδιορισμό των ομάδων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η δήλωση ότι η οικονομική οντότητα εφαρμόζει την παρά
γραφο 20 του ΔΠΧΑ 17 κατά τον προσδιορισμό των ομάδων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων στα οποία εφαρμόζει τις απαιτή
σεις αναγνώρισης και επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 17. [Παραπομ
πή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 126 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

StatementThatEntityDoesNotDi
sclosePreviouslyUnpublishedIn
formationAboutClaimsDevelop
mentThatOccurredEarlierThanFi
veYearsBeforeEndOfAnnualRe
portingPeriodInWhichItFirstAp
pliesIFRS17

text

Δήλωση ότι η οικονομική οντό
τητα δεν γνωστοποιεί προηγου
μένως αδημοσίευτες πληροφο
ρίες για την εξέλιξη αξιώσεων
που επήλθαν περισσότερο από
πέντε έτη πριν από το τέλος της
ετήσιας περιόδου αναφοράς στη
οποία εφαρμόζει για πρώτη
φορά το ΔΠΧΑ 17

Η δήλωση ότι η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί προη
γουμένως αδημοσίευτες πληροφορίες για την εξέλιξη αξιώ
σεων που επήλθαν περισσότερο από πέντε έτη πριν από το
τέλος της ετήσιας περιόδου αναφοράς στην οποία εφαρμόζει
για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 Γ28 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

StatementThatEntityElectedToU
seExemptionThatPermitsEntity
ToRetainAccountingPoliciesFor
FinancialInstrumentsApplied
ByAssociateOrJointVentureWhe
nApplyingEquityMethod

text

Δήλωση ότι η οικονομική οντό
τητα επέλεξε να χρησιμοποιήσει
εξαίρεση που επιτρέπει στην
οικονομική οντότητα να διατηρεί
λογιστικές πολιτικές για χρημα
τοοικονομικά μέσα που εφαρμό
ζονται από κοινοπραξία ή συγ
γενή επιχείρηση κατά την εφαρ
μογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης

Η δήλωση ότι η οικονομική οντότητα επέλεξε να χρησιμοποι
ήσει την εξαίρεση που επιτρέπει στην οικονομική οντότητα να
διατηρεί τις λογιστικές πολιτικές για χρηματοοικονομικά μέσα
που εφαρμόζονται από μια κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση
κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39I Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

StatementThatEntityHasChosen text
PracticalExpedientWhenAsses
singWhetherContractIsOrCo
ntainsLeaseAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS16

Δήλωση ότι η οικονομική οντό
τητα έχει επιλέξει πρακτική
λύση όταν αξιολογεί αν η σύμ
βαση αποτελεί, ή εμπεριέχει,
μίσθωση κατά την ημερομηνία
της αρχικής εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 16

Η δήλωση ότι η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει την πρα
κτική λύση στην παράγραφο Γ3 του ΔΠΧΑ 16, όταν αξιολογεί
αν μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση κατά την
ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 Γ4
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

StatementThatInsurerIsApplyin
gOverlayApproach

text

Δήλωση ότι ο ασφαλιστής
εφαρμόζει την προσέγγιση της
επικάλυψης

Η δήλωση ότι ο ασφαλιστής εφαρμόζει την προσέγγιση της
επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ α Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApplying
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Δήλωση ότι ο ασφαλιστής
εφαρμόζει προσωρινή εξαίρεση
από το ΔΠΧΑ 9

Η δήλωση ότι ο ασφαλιστής εφαρμόζει προσωρινή εξαίρεση
από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

StatementThatInsurerNoLonger
QualifiesToApplyTemporaryE
xemptionFromIFRS9

text

Δήλωση ότι ο ασφαλιστής δεν
πληροί πλέον τα κριτήρια για
την εφαρμογή προσωρινής εξαί
ρεσης από το ΔΠΧΑ 9

Η δήλωση ότι ο ασφαλιστής δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για
την εφαρμογή προσωρινής εξαίρεσης από το ΔΠΧΑ 9.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39D α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

StatementThatInvestmentEnti
tyIsRequiredToApplyException
FromConsolidation

text

Δήλωση ότι η εταιρεία επενδύ
σεων υποχρεούται να εφαρμόσει
απαλλαγή από την ενοποίηση

Η δήλωση ότι η εταιρεία επενδύσεων υποχρεούται να εφαρ
μόσει απαλλαγή από την ενοποίηση. [Παραπομπή: Γνωστοποί
ηση εταιρειών επενδύσεων [text block]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19 A

ifrs-full

StatementThatInvestmentEntity
PreparesSeparateFinancialState
mentsAsItsOnlyFinancialState
ments

text

Δήλωση ότι εταιρεία επενδύ
σεων καταρτίζει ατομικές οικο
νομικές καταστάσεις ως μοναδι
κές της οικονομικές καταστάσεις

Η δήλωση ότι μια εταιρεία επενδύσεων καταρτίζει ατομικές
οικονομικές καταστάσεις ως μοναδικές της οικονομικές κατα
στάσεις. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων
[text block]· Ατομικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 A

ifrs-full

StatementThatLesseeAccoun
tsForLeasesOfLowvalueAssetsU
singRecognitionExemption

text

Δήλωση ότι ο μισθωτής λογι
στικοποιεί τις μισθώσεις περιου
σιακών στοιχείων χαμηλής αξίας
κάνοντας χρήση της εξαίρεσης
από την αναγνώριση

Η δήλωση ότι ο μισθωτής λογιστικοποιεί τις μισθώσεις περι
ουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας κάνοντας χρήση της εξαί
ρεσης από την αναγνώριση στην παράγραφο 6 του ΔΠΧΑ 16.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 60
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

StatementThatLesseeAccoun
tsForShorttermLeasesUsingReco
gnitionExemption

text

Δήλωση ότι ο μισθωτής λογι
στικοποιεί τις βραχυπρόθεσμες
μισθώσεις κάνοντας χρήση της
εξαίρεσης από την αναγνώριση

Η δήλωση ότι ο μισθωτής λογιστικοποιεί τις βραχυπρόθεσμες γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 60
μισθώσεις κάνοντας χρήση της εξαίρεσης από την αναγνώριση
στην παράγραφο 6 του ΔΠΧΑ 16. Βραχυπρόθεσμη μίσθωση
είναι η μίσθωση η διάρκεια της οποίας, κατά την ημερομηνία
έναρξης, ισούται με 12 μήνες ή με λιγότερο. Η μίσθωση η
οποία περιλαμβάνει δικαίωμα αγοράς δεν αποτελεί βραχυπρό
θεσμη μίσθωση.

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPracti
calExpedientsWhenApplyin
gIFRS16RetrospectivelyToLea
sesClassifiedAsOperatingLease
sApplyingIAS17

text

Δήλωση ότι ο μισθωτής χρησι
μοποιεί πρακτικές λύσεις κατά
την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16
αναδρομικά στις μισθώσεις που
κατατάσσονται ως λειτουργικές
μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ
17

Η δήλωση ότι ο μισθωτής χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες
από τις πρακτικές λύσεις που προσδιορίζονται της παραγρά
φου Γ10 του ΔΠΧΑ 16 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16
αναδρομικά σύμφωνα με την παράγραφο Γ5 στοιχείο β) σε
μισθώσεις που κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις σύμ
φωνα με το ΔΛΠ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 Γ13

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedie
ntAboutExistenceOfSignificant
FinancingComponentHasBeenU
sed

text

Δήλωση ότι χρησιμοποιήθηκε
πρακτική λύση σχετικά με την
ύπαρξη σημαντικού σκέλους
χρηματοδότησης

Η δήλωση ότι χρησιμοποιήθηκε η πρακτική λύση σχετικά με
την ύπαρξη σημαντικού σκέλους χρηματοδότησης σε σύμβαση
με πελάτη.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 129

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedie
ntAboutIncrementalCostsOfOb
tainingContractHasBeenUsed

text

Δήλωση ότι χρησιμοποιήθηκε
πρακτική λύση σχετικά με το
επαυξητικό κόστος εξασφάλισης
μιας σύμβασης

Η δήλωση ότι χρησιμοποιήθηκε η πρακτική λύση σχετικά με
το επαυξητικό κόστος εξασφάλισης μιας σύμβασης με πελάτη.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 129

ifrs-full

StatementThatRateRegulatorIs
RelatedParty

text

Δήλωση ότι ο ρυθμιστής τιμών
είναι συνδεδεμένο μέρος

Η δήλωση ότι ο ρυθμιστής τιμών είναι συνδεδεμένο μέρος της
οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Περιγραφή της ταυτότη
τας του/των ρυθμιστή/-ών τιμών· Συνδεδεμένα μέρη [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30 β
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

StatementThatRegulatoryDeferra text
lAccountBalanceIsNoLongerFul
lyRecoverableOrReversible

Δήλωση ότι ένα υπόλοιπο μετα
βατικού λογαριασμού δεν είναι
πλέον πλήρως ανακτήσιμο ή
αναστρέψιμο

Η δήλωση ότι ένα υπόλοιπο μεταβατικού λογαριασμού δεν
είναι πλέον πλήρως ανακτήσιμο ή αναστρέψιμο. [Παραπομπή:
Υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 36

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyAssets

text

Δήλωση ότι δεν υπήρξαν μετα
φορές μεταξύ του επιπέδου 1 και
του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας, περιουσιακά
στοιχεία

Η δήλωση ότι δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1
και του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας των περι
ουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας κατά τη διάρ
κεια του έτους.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

text

Δήλωση ότι δεν υπήρξαν μετα
φορές μεταξύ του επιπέδου 1 και
του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας, ίδιοι συμμετοχι
κοί τίτλοι της οικονομικής
οντότητας

Η δήλωση ότι δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1
και του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας των ίδιων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας κατά τη
διάρκεια του έτους.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyLiabi
lities

text

Δήλωση ότι δεν υπήρξαν μετα
φορές μεταξύ του επιπέδου 1 και
του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας, υποχρεώσεις

Η δήλωση ότι δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1
και του επιπέδου 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας των υπο
χρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHierar
chyAssets

text

Δήλωση ότι δεν υπήρξαν μετα
φορές μεταξύ του επιπέδου 1,
του επιπέδου 2 ή του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Η δήλωση ότι δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1,
του επιπέδου 2 ή του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του
έτους.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 γ,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε
iv
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Δήλωση ότι δεν υπήρξαν μετα
φορές μεταξύ του επιπέδου 1,
του επιπέδου 2 ή του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Η δήλωση ότι δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1,
του επιπέδου 2 ή του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντό
τητας κατά τη διάρκεια του έτους.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 γ,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε
iv

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHierar
chyLiabilities

text

Δήλωση ότι δεν υπήρξαν μετα
φορές μεταξύ του επιπέδου 1,
του επιπέδου 2 ή του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Η δήλωση ότι δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1,
του επιπέδου 2 ή του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 γ,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 ε
iv

ifrs-full

StatementThatUnadjustedCompa
rativeInformationHasBeenPrepa
redOnDifferentBasis

text

Δήλωση ότι οι μη προσαρμο
σμένες συγκριτικές πληροφορίες
έχουν καταρτιστεί σε διαφορε
τική βάση

Η δήλωση ότι οι μη προσαρμοσμένες συγκριτικές πληροφορίες
στις οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε διαφορε
τική βάση.

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
Έναρξη ισχύος

ifrs-full

StatutoryReserve

X instant,
credit

Αποθεματικό εκ του νόμου

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύουν τα
αποθεματικά που δημιουργούνται με βάση νομικές απαιτήσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

StatutoryReserveMember

member

Αποθεματικό εκ του νόμου
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο των ιδίων κεφα
λαίων που αντιπροσωπεύουν τα αποθεματικά που δημιουργού
νται με βάση νομικές απαιτήσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ΔΠΧΑ 10 Γ6B,
ΔΠΧΑ 11 Γ13B,
ΔΛΠ 16 80 Α,
ΔΛΠ 27 18Θ,
ΔΛΠ 38 130Θ,
ΔΠΧΑ 17 Γ27 1-1-2021
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

X instant,
debit

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Δομημένο χρέος, ποσό που
συνεισφέρεται στην εύλογη αξία
των περιουσιακών στοιχείων
προγράμματος

Το ποσό που συνεισφέρει στην εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών το
χρέος που έχει δομηθεί ώστε να πληροί έναν συγκεκριμένο
επενδυτικό στόχο. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προ
γράμματος, στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων
παροχών [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 η

Το ποσό των υποχρεώσεων με μειωμένη εξασφάλιση σε
σύγκριση με άλλες υποχρεώσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

StructuredDebtAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

ifrs-full

SubclassificationsOfAssetsLiabi
litiesAndEquitiesAbstract

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbstract

ifrs-full

SubscriptionCirculationRevenue

X duration,
credit

Έσοδα κυκλοφορίας από εγγρα
φές

Το ποσό των εσόδων από την κυκλοφορία που προέρχονται
από εγγραφές. [Παραπομπή: Έσοδα· Έσοδα από κυκλοφορία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDefer
redTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Μεταγενέστερη αναγνώριση
αναβαλλόμενων φορολογικών
περιουσιακών στοιχείων, υπερα
ξία

Η μείωση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταγενέστερη
αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοι
χείων κατά τη διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης για μια
συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Υπεραξία· Αναβαλλό
μενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· Συνενώσεις επιχειρή
σεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ iii

Υποκατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και
μετοχών [abstract]

X instant,
credit

Υποχρεώσεις μειωμένης εξα
σφάλισης
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Υποχρεώσεις μειωμένης εξα
σφάλισης [abstract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SubsidiariesMember

member

Θυγατρικές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις οικονομικές οντότητες που
ελέγχονται από άλλη οικονομική οντότητα.

γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:
γνωστοποίηση:

ΔΛΠ
ΔΛΠ
ΔΛΠ
ΔΠΧΑ

24
27
27
12

19 γ,
17 β,
16 β,
B4 α

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNonco
ntrollingInterestsMember

member

Θυγατρικές με ουσιώδεις μη
ελέγχουσες συμμετοχές [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις θυγατρικές που έχουν μη
ελέγχουσες συμμετοχές που είναι ουσιώδεις για την αναφέ
ρουσα οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Θυγατρικές [mem
ber]· Μη ελέγχουσες συμμετοχές]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 12

ifrs-full

SummaryOfQuantitativeDataA
boutWhatEntityManagesAsCapi
tal

text

Συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα
σχετικά με τα στοιχεία τα οποία
η οικονομική οντότητα διαχειρί
ζεται ως κεφάλαιο

Τα συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία τα
οποία η οικονομική οντότητα διαχειρίζεται ως κεφάλαιο.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 135 β

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataAbou
tEntitysExposureToRisk

text block

Συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα
σχετικά με την έκθεση της
οικονομικής οντότητας σε κίν
δυνο [text block]

Η γνωστοποίηση των συνοπτικών ποσοτικών δεδομένων σχε
τικά με την έκθεση της οικονομικής οντότητας σε κινδύνους
που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα. Η γνωστοποί
ηση αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται εσωτε
ρικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της οικονομικής οντότη
τας, για παράδειγμα, στο διοικητικό συμβούλιο ή τον ανώτερο
εκτελεστικό διευθυντή της οικονομικής οντότητας. [Παραπομ
πή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]· Βασικά
διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της μητρικής [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 34 α

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataAbout
PuttableFinancialInstrumen
tsClassifiedAsEquityInstruments

text

Συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα
σχετικά με χρηματοοικονομικά
μέσα με δικαίωμα αποπληρωμής
που κατατάσσονται ως συμμε
τοχικοί τίτλοι

Τα συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα σχετικά με χρηματοοικονο
μικά μέσα με δικαίωμα αποπληρωμής που κατατάσσονται ως
συμμετοχικοί τίτλοι. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα,
κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136 A α
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SummaryQuantitativeInformatio
nAboutExposureToRiskThatAri
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

text block

Συνοπτικές ποσοτικές πληροφο
ρίες σχετικά με την έκθεση σε
κίνδυνο που απορρέει από συμ
βόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 [text
block]

Η γνωστοποίηση συνοπτικών ποσοτικών πληροφοριών σχετικά
με την έκθεση της οικονομικής οντότητας σε κίνδυνο που
απορρέει από συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 17.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

SupportProvidedToStructuredE
ntityWithoutHavingContractua
lObligationToDoSo

X duration

Στήριξη που παρέχεται σε
δομημένη οικονομική οντότητα
χωρίς η αναφέρουσα οντότητα
να έχει συμβατική υποχρέωση
να το πράξει

Το ποσό της οικονομικής ή άλλης στήριξης (για παράδειγμα,
αγορά περιουσιακών στοιχείων ή μέσων που εκδίδονται από
τη δομημένη οικονομική οντότητα) που παρέχεται σε μια
δομημένη οικονομική οντότητα χωρίς η αναφέρουσα οντότητα
να έχει συμβατική υποχρέωση να το πράξει, συμπεριλαμβανο
μένης της βοήθειας να λάβει οικονομική στήριξη. [Παραπομ
πή: Θυγατρικές [member]· Μη ενοποιημένες δομημένες οικο
νομικές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 15α,
γνωστοποίηση ΔΠΧΑ 12 30 a

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

X duration

Στήριξη που παρέχεται σε θυγα
τρική από εταιρεία επενδύσεων
ή τις θυγατρικές της χωρίς η
εταιρεία επενδύσεων να έχει
συμβατική υποχρέωση να το
πράξει

Το ποσό της στήριξης που παρέχεται σε θυγατρική από εται
ρεία επενδύσεων ή τις θυγατρικές της χωρίς η εταιρεία επεν
δύσεων να έχει συμβατική υποχρέωση να το πράξει. [Παρα
πομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων [text block]·
Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19E α

ifrs-full

SurplusDeficitInPlan

X instant,
debit

Πλεόνασμα (έλλειμμα) σε πρό
γραμμα

Η εύλογη αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προ
γράμματος, μείον την παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορι
σμένων παροχών. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προ
γράμματος [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 57 a

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

Πλεόνασμα (έλλειμμα) σε πρό
γραμμα [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

SwapContractMember

member

Σύμβαση ανταλλαγής [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει παράγωγο χρηματοοικονομικό κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
μέσο που συνεπάγεται την ανταλλαγή ταμειακών ροών μεταξύ
των μερών της σύμβασης εντός καθορισμένου χρονικού δια
στήματος. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X instant,
debit

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
που προέρχονται από την έρευνα
και την αξιολόγηση

Το ποσό των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων που προέρ
χονται από την έρευνα και την αξιολόγηση και αναγνωρίζονται
ως περιουσιακά στοιχειά σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική
της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοι
χεία που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 25

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

member

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
που προέρχονται από την έρευνα
και την αξιολόγηση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που
προέρχονται από την έρευνα και την αξιολόγηση. [Παραπομ
πή: Περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και
αξιολόγηση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 25

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDefer
ralAccountBalancesMember

member

Υπόλοιπα μεταβατικών λογαρια
σμών ρυθμιζόμενων δραστηριο
τήτων σχετικά με τη φορολογία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία υπολοίπων
μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με τη φορολογία. [Παραπομπή: Κατηγορίες
υπολοίπων μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστη
ριοτήτων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 34

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevious
lyUnrecognisedTaxLossTaxCre
ditOrTemporaryDifferenceOf
PriorPeriodUsedToReduceCur
rentTaxExpense

X duration,
credit

Φορολογική ωφέλεια που προ
κύπτει από φορολογική ζημία
που δεν είχε αναγνωριστεί
προηγουμένως, πιστωτικό φόρο
ή προσωρινή διαφορά προηγού
μενης περιόδου, που χρησιμο
ποιείται για τη μείωση των τρε
χόντων εξόδων φόρου

Το ποσό της ωφέλειας που προκύπτει από φορολογική ζημία
που δεν είχε αναγνωριστεί προηγουμένως, πιστωτικό φόρο ή
προσωρινή διαφορά προηγούμενης περιόδου, που χρησιμοποι
είται για τη μείωση των τρεχόντων εξόδων φόρου. [Παραπομ
πή: Προσωρινές διαφορές [member]· Αχρησιμοποίητες φορο
λογικές ζημιές [member]· Αχρησιμοποίητες πιστώσεις φόρου
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TaxBenefitArisingFromPrevious
lyUnrecognisedTaxLossTaxCre
ditOrTemporaryDifferenceOf
PriorPeriodUsedToReduceDefer
redTaxExpense

X duration,
credit

Φορολογική ωφέλεια που προ
κύπτει από φορολογική ζημία
που δεν είχε αναγνωριστεί
προηγουμένως, πιστωτικό φόρο
ή προσωρινή διαφορά προηγού
μενης περιόδου, που χρησιμο
ποιείται για τη μείωση των ανα
βαλλόμενων εξόδων φόρου

Το ποσό της ωφέλειας που προκύπτει από φορολογική ζημία
που δεν είχε αναγνωριστεί προηγουμένως, πιστωτικό φόρο ή
προσωρινή διαφορά προηγούμενης περιόδου, που χρησιμοποι
είται για τη μείωση των αναβαλλόμενων εξόδων φόρου. [Πα
ραπομπή: Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου· Προσωρινές
διαφορές [member]· Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές
[member]· Αχρησιμοποίητες πιστώσεις φόρου [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 στ

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMember

member

Ενδεχόμενη φορολογική υπο
χρέωση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ενδεχόμενη υποχρέωση για
φόρους. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 88

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTaxRate

X duration,
credit

Φορολογικές επιπτώσεις από τη
μεταβολή του φορολογικού
συντελεστή

Το ποσό που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των εξόδων
(εσόδων) φόρου και του γινομένου των λογιστικού κέρδους
πολλαπλασιαζόμενου με τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελε
στή (ή συντελεστές), που σχετίζεται με μεταβολές στον φορο
λογικό συντελεστή. [Παραπομπή: Λογιστικό κέρδος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDeducti
bleInDeterminingTaxableProfit
TaxLoss

X duration,
credit

Φορολογικές επιπτώσεις των
εξόδων που δεν εκπίπτουν κατά
τον προσδιορισμό των φορολο
γητέων κερδών (φορολογικών
ζημιών)

Το ποσό που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των εξόδων
(εσόδων) φόρου και του γινομένου των λογιστικού κέρδους
πολλαπλασιαζόμενου με τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελε
στή (ή συντελεστές), που σχετίζεται με τα έξοδα που δεν
εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών
(φορολογικών ζημιών). [Παραπομπή: Λογιστικό κέρδος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X duration,
credit

Φορολογικές επιπτώσεις των
φορολογικών συντελεστών εξω
τερικού

Το ποσό που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των εξόδων
(εσόδων) φόρου και του γινομένου των λογιστικού κέρδους
πολλαπλασιαζόμενου με τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελε
στή (ή συντελεστές), που σχετίζεται με φορολογικούς συντελε
στές εξωτερικού. [Παραπομπή: Λογιστικό κέρδος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TaxEffectOfImpairmentOfGood
will

X duration,
credit

Φορολογικές επιπτώσεις από την
απομείωση της υπεραξίας

Το ποσό που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των εξόδων
(εσόδων) φόρου και του γινομένου των λογιστικού κέρδους
πολλαπλασιαζόμενου με τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελε
στή (ή συντελεστές), που σχετίζεται με την απομείωση της
υπεραξίας. [Παραπομπή: Λογιστικό κέρδος· Υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 γ i

ifrs-full

TaxEffectOfRevenuesExem
ptFromTaxation2011

X duration,
credit

Φορολογικές επιπτώσεις των
εσόδων που απαλλάσσονται από
τη φορολογία

Το ποσό που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των εξόδων
(εσόδων) φόρου και του γινομένου των λογιστικού κέρδους
πολλαπλασιαζόμενου με τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελε
στή (ή συντελεστές), που σχετίζεται με τα έσοδα που απαλ
λάσσονται από τη φορολογία. [Παραπομπή: Λογιστικό κέρδος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
credit

Φορολογικές επιπτώσεις των
φορολογικών ζημιών

Το ποσό που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των εξόδων
(εσόδων) φόρου και του γινομένου των λογιστικού κέρδους
πολλαπλασιαζόμενου με τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελε
στή (ή συντελεστές), που σχετίζεται με φορολογικές ζημίες.
[Παραπομπή: Λογιστικό κέρδος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplica
bleTaxRate

X duration,
credit

Έξοδα (έσοδα) φόρου στον
εφαρμοστέο φορολογικό συντε
λεστή

Το προϊόν των λογιστικών κερδών πολλαπλασιαζόμενων με
τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελεστή. [Παραπομπή: Λογι
στικό κέρδος· Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelatingTo
ChangesInAccountingPolicie
sAndErrorsIncludedInProfitOr
Loss

X duration,
credit

Έξοδα (έσοδα) φόρου που σχε
τίζονται με μεταβολές στις λογι
στικές πολιτικές και τα λάθη που
περιλαμβάνονται στα αποτελέ
σματα

Το ποσό των εξόδων (εσόδων) φόρου που σχετίζονται με τις
μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές και τα λάθη που περιλαμ
βάνονται στο κέρδος ή τη ζημία σύμφωνα με το ΔΛΠ 8,
επειδή δεν μπορούν να λογιστικοποιηθούν αναδρομικά.

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 η
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

TaxExpenseOfDiscontinuedOpe
rationAbstract

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanIncome
TaxExpense

X duration,
credit

Έξοδα φόρου πλην των εξόδων
φόρου εισοδήματος

Το ποσό των εξόδων φόρου χωρίς τα έξοδα του φόρου εισο
δήματος.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGainLos
sOnDiscontinuance

X duration,
credit

Έξοδα (έσοδα) φόρου που σχε
τίζονται με κέρδη (ζημίες) από
τη διακοπή

Τα έξοδα (έσοδα) φόρου που σχετίζονται με τα κέρδη (ζημίες)
από τη διακοπή, όταν διακόπτονται οι εργασίες. [Παραπομπή:
Διακοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 η i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 β iv

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfitLos
sFromOrdinaryActivitiesOfDi
scontinuedOperations

X duration,
credit

Έξοδα (έσοδα) φόρου που σχε
τίζονται με κέρδη (ζημίες) από
συνήθεις δραστηριότητες των
διακοπεισών δραστηριοτήτων

Τα έξοδα (έσοδα) φόρου που σχετίζονται με κέρδη (ζημίες)
που προκύπτουν από συνήθεις δραστηριότητες των διακοπει
σών δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότη
τες [member]· Κέρδη (ζημίες)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 η ii,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 β ii

ifrs-full

TaxRateEffectFromChangeI
nTaxRate

X.XX dura
tion

Επιπτώσεις φορολογικού συντε
λεστή από μεταβολή στον
φορολογικό συντελεστή

Οι επιπτώσεις φορολογικού συντελεστή στη συμφωνία μεταξύ
του μέσου πραγματικού συντελεστή φόρου και του εφαρμο
στέου συντελεστή φόρου που προκύπτουν από μεταβολή στον
φορολογικό συντελεστή. [Παραπομπή: Μέσος πραγματικός
φορολογικός συντελεστής· Εφαρμοστέος φορολογικός συντε
λεστής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustmen
tsForCurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX dura
tion

Επιπτώσεις φορολογικού συντε
λεστή φόρου για προσαρμογές
για τρέχοντες φόρους προηγού
μενων περιόδων

Οι επιπτώσεις φορολογικού συντελεστή στη συμφωνία μεταξύ
του μέσου πραγματικού συντελεστή φόρου και του εφαρμο
στέου συντελεστή φόρου που προκύπτουν από προσαρμογές
για τρέχοντες φόρους προηγούμενων περιόδων. [Παραπομπή:
Μέσος πραγματικός φορολογικός συντελεστής· Εφαρμοστέος
φορολογικός συντελεστής· Προσαρμογές για τρέχοντες φόρους
προηγούμενων περιόδων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 γ ii

Έξοδα (έσοδα) φόρου διακοπεί
σας δραστηριότητας [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TaxRateEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTaxable
ProfitTaxLoss

X.XX dura
tion

Επιπτώσεις φορολογικού συντε
λεστή από έξοδα που δεν εκπί
πτουν κατά τον προσδιορισμό
των φορολογητέων κερδών

Οι επιπτώσεις φορολογικού συντελεστή στη συμφωνία μεταξύ
του μέσου πραγματικού συντελεστή φόρου και του εφαρμο
στέου συντελεστή φόρου που προκύπτουν από έξοδα που δεν
εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών.
[Παραπομπή: Μέσος πραγματικός φορολογικός συντελεστής·
Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRa
tes

X.XX dura
tion

Επιπτώσεις φορολογικού συντε
λεστή από φορολογικούς συντε
λεστές εξωτερικού

Οι επιπτώσεις φορολογικού συντελεστή στη συμφωνία μεταξύ
του μέσου πραγματικού συντελεστή φόρου και του εφαρμο
στέου συντελεστή φόρου που προκύπτουν από την εφαρμογή
φορολογικών συντελεστών εξωτερικού. [Παραπομπή: Μέσος
πραγματικός φορολογικός συντελεστής· Εφαρμοστέος φορολο
γικός συντελεστής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmentOf
Goodwill

X.XX dura
tion

Επιπτώσεις φορολογικού συντε
λεστή από την απομείωση της
υπεραξίας

Οι επιπτώσεις φορολογικού συντελεστή στη συμφωνία μεταξύ
του μέσου πραγματικού συντελεστή φόρου και του εφαρμο
στέου συντελεστή φόρου που προκύπτουν από την απομείωση
της υπεραξίας. [Παραπομπή: Μέσος πραγματικός φορολογικός
συντελεστής· Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής· Υπερα
ξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

TaxRateEffectOfRevenuesExem
ptFromTaxation

X.XX dura
tion

Επιπτώσεις φορολογικού συντε
λεστή από έσοδα που απαλλάσ
σονται από τη φορολογία

Οι επιπτώσεις φορολογικού συντελεστή στη συμφωνία μεταξύ
του μέσου πραγματικού συντελεστή φόρου και του εφαρμο
στέου συντελεστή φόρου που προκύπτουν από έσοδα που
απαλλάσσονται από τη φορολογία. [Παραπομπή: Μέσος πραγ
ματικός φορολογικός συντελεστής· Εφαρμοστέος φορολογικός
συντελεστής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX dura
tion

Επιπτώσεις φορολογικού συντε
λεστή από φορολογικές ζημίες

Οι επιπτώσεις φορολογικού συντελεστή στη συμφωνία μεταξύ
του μέσου πραγματικού συντελεστή φόρου και του εφαρμο
στέου συντελεστή φόρου που προκύπτουν από μεταβολή στις
φορολογικές ζημίες. [Παραπομπή: Μέσος πραγματικός φορο
λογικός συντελεστής· Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAsse
tsMember

member

Άύλα περιουσιακά στοιχεία που
βασίζονται στην τεχνολογία
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία
που βασίζονται στην τεχνολογία. Τα εν λόγω περιουσιακά
στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνουν κατοχυρωμένες και μη
κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες, βάσεις
δεδομένων, καθώς και το εμπορικό απόρρητο. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAsse
tsRecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που
βασίζονται στην τεχνολογία και
αναγνωρίζονται από την ημερο
μηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
άυλα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στην τεχνολογία
και αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομ
πή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στην τεχνολο
γία [member]· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

member

Προσωρινές διαφορές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις διαφορές μεταξύ της λογι
στικής αξίας περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισο
λογισμό και της φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές δια
φορές μπορεί να είναι: α) φορολογητέες προσωρινές διαφορές·
ή β) εκπεστέες προσωρινές διαφορές. [Παραπομπή: Λογιστική
αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TemporaryDifferencesAssocia
tedWithInvestmentsInSubsidia
riesBranchesAndAssociatesAndI
nterestsInJointVentures

X instant

Προσωρινές διαφορές που συν
δέονται με επενδύσεις σε θυγα
τρικές, υποκαταστήματα, συγγε
νείς και με συμμετοχές σε κοινές
ρυθμίσεις, για το οποίο δεν
έχουν αναγνωρισθεί αναβαλλό
μενες φορολογικές υποχρεώσεις

Το συγκεντρωτικό ποσό των προσωρινών διαφορών που συν γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 στ
δέονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγε
νείς και με συμμετοχές σε κοινές ρυθμίσεις, για το οποίο δεν
έχουν αναγνωρισθεί αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης και των δύο ακόλουθων
όρων: α) η μητρική εταιρεία, ο επενδυτής ή ο συμμετέχων
σε κοινή επιχείρηση είναι σε θέση να ελέγξουν το χρονικό
σημείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς· και β) ανα
μένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί στο
ορατό μέλλον. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]·
Θυγατρικές [member]· Προσωρινές διαφορές [member]· Επεν
δύσεις σε θυγατρικές]

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCredi
tsAxis

axis

Προσωρινές διαφορές, αχρησι
μοποίητες φορολογικές ζημίες
και αχρησιμοποίητες πιστώσεις
φόρου [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCredi
tsMember

member

Προσωρινές διαφορές, αχρησι
μοποίητες φορολογικές ζημίες
και αχρησιμοποίητες πιστώσεις
φόρου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις προσωρινές διαφορές, τις
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και τις αχρησιμοποίητες
πιστώσεις φόρου. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για
τον άξονα «Προσωρινές διαφορές, αχρησιμοποίητες φορολογι
κές ζημίες και αχρησιμοποίητες πιστώσεις φόρου», εάν δεν
χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Προσωρινές διαφο
ρές [member]· Αχρησιμοποίητες πιστώσεις φόρου [member]·
Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TerminationBenefitsExpense

X duration,
credit

Έξοδα παροχών για την έξοδο
από την υπηρεσία

Το ποσό των εξόδων που σχετίζεται με τις παροχές για την κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 171
έξοδο από την υπηρεσία. Παροχές για την έξοδο από την
υπηρεσία είναι οι παροχές προς εργαζόμενο σε αντάλλαγμα
για την έξοδό του από την υπηρεσία, είτε ως αποτέλεσμα:
α) της απόφασης της οικονομικής οντότητας να τερματίσει
την απασχόληση ενός εργαζόμενου πριν από την κανονική
ημερομηνία συνταξιοδότησης· ή β) της απόφασης του εργαζο
μένου να δεχθεί προσφορά παροχών σε αντάλλαγμα για τον
τερματισμό της απασχόλησής του. [Παραπομπή: Έξοδα παρο
χών σε εργαζόμενους]

ifrs-full

ThreeYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Τρία έτη πριν από το έτος ανα
φοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το έτος που έληξε τρία έτη
πριν από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

TimeandmaterialsContractsMem
ber

member

Συμβάσεις σε χρονική και υλική
βάση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συμβάσεις σε χρονική και
υλική βάση.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 δ

ifrs-full

TimingAndReasonForTransfer
BetweenFinancialLiabilitiesAn
dEquityAttributableToChangeIn
RedemptionProhibition

text

Περιγραφή του χρόνου και του
λόγου της μεταφοράς ανάμεσα
σε χρηματοοικονομικές υποχρε
ώσεις και ίδια κεφάλαια που
μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολή
στην απαγόρευση εξόφλησης

Η περιγραφή του χρόνου και του λόγου για μεταφορά ανά
μεσα σε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια
που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολή στην απαγόρευση εξό
φλησης.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 2 13

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOr
ServicesAxis

axis

Χρόνος μεταβίβασης αγαθών ή
υπηρεσιών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 στ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TimingOfTransferOfGoodsOr
ServicesMember

member

Χρόνος μεταβίβασης αγαθών ή
υπηρεσιών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλους τους χρόνους μεταβίβα
σης αγαθών ή υπηρεσιών στις συμβάσεις με τους πελάτες.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Χρό
νος μεταβίβασης αγαθών ή υπηρεσιών», εάν δεν χρησιμοποι
είται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 στ

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Τίτλος του ΔΠΧΑ που εφαρμό
στηκε αρχικά

Ο τίτλος του ΔΠΧΑ που εφαρμόστηκε αρχικά. [Παραπομπή:
ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 28 a

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Τίτλος του νέου ΔΠΧΑ

Ο τίτλος του νέου ΔΠΧΑ που έχει εκδοθεί αλλά δεν ισχύει
ακόμη.

παράδειγμα: ΔΛΠ 8 31 a

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Κορυφή του φάσματος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την κορυφή του φάσματος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B6, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables

X instant,
credit

Εμπορικοί και άλλοι τρέχοντες
πληρωτέοι λογαριασμοί

Το ποσό των τρεχόντων εμπορικών πληρωτέων λογαριασμών
και των τρεχόντων άλλων πληρωτέων λογαριασμών. [Παρα
πομπή: Τρέχοντες εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί· Άλλοι
τρέχοντες πληρωτέοι λογαριασμοί]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ια

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable
sAbstract

Εμπορικοί και άλλοι τρέχοντες
πληρωτέοι λογαριασμοί [ab
stract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TradeAndOtherCurrentPayable
sToRelatedParties

X instant,
credit

Τρέχοντα πληρωτέα ποσά σε
συνδεδεμένα μέρη

Το ύψος των τρεχόντων πληρωτέων ποσών που οφείλονται σε
συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]·
Πληρωτέα ποσά σε συνδεδεμένα μέρη]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable
sToTradeSuppliers

X instant,
credit

Τρέχοντες εμπορικοί πληρωτέοι
λογαριασμοί

Το τρέχον ποσό της οφειλόμενης πληρωμής προς προμηθευτές
αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στις δραστηριό
τητες της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Βραχυπρόθε
σμες υποχρεώσεις· Εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 1 70

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiva
bles

X instant,
debit

Εμπορικές και άλλες βραχυπρό
θεσμες απαιτήσεις

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων και των
βραχυπρόθεσμων άλλων απαιτήσεων. [Παραπομπή: Βραχυ
πρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις· Άλλες βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 η, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiva
blesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiva
blesDueFromRelatedParties

X instant,
debit

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις που
οφείλονται από συνδεδεμένα
μέρη

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων που οφείλονται
από συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη
[member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

TradeAndOtherPayables

X instant,
credit

Εμπορικοί και άλλοι πληρωτέοι
λογαριασμοί

Το ποσό των εμπορικών πληρωτέων λογαριασμών και άλλων
πληρωτέων λογαριασμών. [Παραπομπή: Εμπορικοί πληρωτέοι
λογαριασμοί· Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 ια

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAbstract

Εμπορικές και άλλες βραχυπρό
θεσμες απαιτήσεις [abstract]

Εμπορικοί και άλλοι πληρωτέοι
λογαριασμοί [abstract]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TradeAndOtherPayablesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Εμπορικοί και άλλοι πληρωτέοι
λογαριασμοί που αναγνωρίζονται
από την ημερομηνία κτήσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία κτήσης για
εμπορικούς και άλλους πληρωτέους λογαριασμούς που αναλή
φθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Εμπορι
κοί και λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί· Συνενώσεις επιχειρή
σεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRela
tedParties

X instant,
credit

Πληρωτέα ποσά σε συνδεδεμένα
μέρη

Το ύψος των πληρωτέων ποσών που οφείλονται σε συνδεδε
μένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToTra
deSuppliers

X instant,
credit

Εμπορικοί πληρωτέοι λογαρια
σμοί

Το ποσό της οφειλόμενης πληρωμής προς προμηθευτές αγα
θών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες
της οικονομικής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUndisco
untedCashFlows

X instant,
credit

Εμπορικοί και άλλοι πληρωτέοι
λογαριασμοί, απροεξόφλητες
ταμειακές ροές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε
σχέση με εμπορικούς και άλλους πληρωτέους λογαριασμούς.
[Παραπομπή: Εμπορικοί και λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11D,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις

Το ποσό των εμπορικών απαιτήσεων και άλλων απαιτήσεων.
[Παραπομπή: Εμπορικές απαιτήσεις· Λοιπές απαιτήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 η, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesAb
stract

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesDue
FromRelatedParties

Το ποσό των απαιτήσεων που οφείλονται από συνδεδεμένα
μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις
[abstract]

X instant,
debit

Απαιτήσεις που οφείλονται από
συνδεδεμένα μέρη
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Εμπορικές απαιτήσεις

Το ποσό που οφείλεται από πελάτες για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που πωλήθηκαν.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Εμπορικές απαιτήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις εμπορικές απαιτήσεις. [Πα
ραπομπή: Εμπορικές απαιτήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7
iii, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
β iii, παράδειγμα: ΔΠΧΑ

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMember

member

Συμμετοχικοί τίτλοι διαπραγμά
τευσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τους συμμετοχικούς τίτλους
που α) αποκτήθηκαν ή αναλήφθηκαν κυρίως για σκοπούς
πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον· ή β) αποτελούν
κατά την αρχική αναγνώριση μέρος χαρτοφυλακίου εξατομι
κευμένων χρηματοοικονομικών μέσων που είχαν κοινή διαχεί
ριση και για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρό
σφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE60,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 94

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Έσοδα από (έξοδα για) δια
πραγμάτευση

Το ποσό των εσόδων (εξόδων) που σχετίζονται με τη διαπραγ
μάτευση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbstract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnDeb
tInstruments

Το ποσό των εσόδων από (εξόδων για) διαπραγμάτευση που
σχετίζονται με χρεωστικούς τίτλους. [Παραπομπή: Διακρατού
μενα χρεωστικά μέσα· Έσοδα από (έξοδα για) διαπραγμάτευ
ση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

112 γ,
35H β
7 35M
7 35ΙΔ

X duration,
credit

Έσοδα από (έξοδα για) δια
πραγμάτευση χρεωστικών τίτλων
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Έσοδα από (έξοδα για) δια
πραγμάτευση [abstract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TradingIncomeExpenseOnDeri
vativeFinancialInstruments

X duration,
credit

Έσοδα από (έξοδα για) δια
πραγμάτευση παράγωγων χρη
ματοοικονομικών μέσων

Το ποσό των εσόδων από (εξόδων για) διαπραγμάτευση παρά
γωγων χρηματοοικονομικών μέσων. [Παραπομπή: Παράγωγα
[member]· Έσοδα από (έξοδα για) διαπραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Έσοδα από (έξοδα για) δια
πραγμάτευση συμμετοχικών τίτ
λων

Το ποσό των εσόδων από (εξόδων για) διαπραγμάτευση που
σχετίζονται με συμμετοχικούς τίτλους. [Παραπομπή: Ίδιοι
συμμετοχικοί τίτλοι που κατέχονται· Έσοδα από (έξοδα για)
διαπραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnForei
gnExchangeContracts

X duration,
credit

Έσοδα από (έξοδα για) δια
πραγμάτευση συμβάσεων ξένου
συναλλάγματος

Το ποσό των εσόδων από (εξόδων για) διαπραγμάτευση που
σχετίζονται με συμβάσεις ξένου συναλλάγματος. [Παραπομπή:
Έσοδα (έξοδα) από διαπραγμάτευση]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Τίτλοι διαπραγμάτευσης [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικά μέσα που παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40B,
α) αποκτήθηκαν ή αναλήφθηκαν κυρίως για σκοπούς πώλησης παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 6
ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον· ή β) αποτελούν κατά την
αρχική αναγνώριση μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων
χρηματοοικονομικών μέσων που είχαν κοινή διαχείριση και
για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου
σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών. [Παραπομπή:
Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObligations

X instant,
credit

Επιμερισμός τιμής συναλλαγής
στις υπολειπόμενες υποχρεώσεις
εκτέλεσης

Το ποσό της τιμής συναλλαγής που επιμερίζεται στις υποχρε
ώσεις εκτέλεσης οι οποίες δεν έχουν εκπληρωθεί (ή έχουν
εκπληρωθεί μερικώς) στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η
τιμή συναλλαγής ισούται με το ποσό του ανταλλάγματος που
μια οικονομική οντότητα εκτιμά ότι δικαιούται έναντι της
μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελά
τη, εξαιρουμένων των ποσών που εισπράττονται για λογαρια
σμό τρίτων μερών (για παράδειγμα, ορισμένοι φόροι επί των
πωλήσεων). [Παραπομπή: Υποχρεώσεις εκτέλεσης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 120 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationAxis

axis

Συναλλαγές που αναγνωρίζονται
χωριστά από την απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων και την
ανάληψη υποχρεώσεων σε
συνένωση επιχειρήσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 Θ

ifrs-full

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationMember

member

Συναλλαγές που αναγνωρίζονται
χωριστά από την απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων και την
ανάληψη υποχρεώσεων σε
συνένωση επιχειρήσεων [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συναλλαγές που αναγνωρί
ζονται χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και
την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνενώσεις επιχειρήσεων.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Συ
ναλλαγές που αναγνωρίζονται χωριστά από την απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε
συνένωση επιχειρήσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 Θ

ifrs-full

TransferBetweenFinancialLiabili
tiesAndEquityAttributableToCh
angeInRedemptionProhibition

X duration

Μεταφορά μεταξύ χρηματοοικο
νομικών υποχρεώσεων και ιδίων
κεφαλαίων που μπορεί να απο
δοθεί σε μεταβολή στην απαγό
ρευση εξόφλησης

Το ποσό της μεταφοράς μεταξύ χρηματοοικονομικών υποχρε
ώσεων και ιδίων κεφαλαίων που μπορεί να αποδοθεί σε μετα
βολή στην απαγόρευση εξόφλησης.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 2 13

ifrs-full

TransferFromInvestmentProper
tyUnderConstructionOrDevelop
mentInvestmentProperty

X duration,
credit

Μεταφορά από επενδύσεις σε
ακίνητα υπό κατασκευή ή ανά
πτυξη, επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό της μεταφοράς από επενδύσεις σε ακίνητα υπό κατα
σκευή ή ανάπτυξη σε ολοκληρωμένες επενδύσεις σε ακίνητα.
[Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 40 76,
κοινή πρακτική: ΔΛΠ 40 79 δ

ifrs-full

TransferFromToInventoriesAn
dOwnerOccupiedPropertyInve
stmentProperty

X duration,
credit

Μεταφορά από/προς αποθέματα
και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακί
νητα, επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό που μεταφέρεται από (προς) αποθέματα και ιδιοχρη
σιμοποιούμενα ακίνητα προς (από) επενδύσεις σε ακίνητα
[Παραπομπή: Αποθέματα· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 στ,
γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ vii
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TransfersFromToOtherRetire
mentBenefitPlans

X duration,
credit

Μεταφορές από (προς) άλλα
προγράμματα παροχών εξόδου
από την υπηρεσία

Η αύξηση (μείωση) των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων για παροχές, που προκύπτουν από τις μεταφορές
από (προς) άλλα προγράμματα παροχών εξόδου από την υπη
ρεσία. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία (υποχρεώσεις) προ
γράμματος παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β x

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyAssets

X duration,
credit

Μεταφορές εντός του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των μεταφορών περιουσιακών στοιχείων εντός του
επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας. [Παραπομπή:
Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
credit

Μεταφορές εντός του επιπέδου 3
της ιεράρχησης της εύλογης
αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι
της οικονομικής οντότητας

Το ποσό των μεταφορών ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικο
νομικής οντότητας εντός του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας [member]· Επίπεδο 3 της ιεραρχίας
της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyLiabilities

X duration,
credit

Μεταφορές εντός του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Το ποσό των μεταφορών υποχρεώσεων εντός του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Επίπεδο 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGainLos
sWithinEquity

X duration

Μεταφορές σωρευτικών κερδών
(ζημιών) στα ίδια κεφάλαια όταν
οι μεταβολές στον πιστωτικό
κίνδυνο μιας υποχρέωσης απει
κονίζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα

Το ποσό των μεταφορών στα ίδια κεφάλαια του σωρευτικού
κέρδους (ζημίας) από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που
προσδιορίζεται ως επιμετρούμενη στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων για τα οποία οι μεταβολές στον πιστωτικό
κίνδυνο της υποχρέωσης παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά
έσοδα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TransfersOfResearchAndDeve
lopmentFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Μεταφορές έρευνας και ανάπτυ
ξης από την οικονομική οντότη
τα, συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό των μεταφορών έρευνας και ανάπτυξης από την
οικονομική οντότητα στις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών.
[Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 ε

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDeve
lopmentToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Μεταφορές έρευνας και ανάπτυ
ξης προς την οικονομική οντό
τητα, συναλλαγές συνδεδεμένων
μερών

Το ποσό των μεταφορών έρευνας και ανάπτυξης προς την
οικονομική οντότητα στις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών.
[Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 ε

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAssets

X duration

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 1
και εντός του επιπέδου 2 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία τα οποία
κατέχονται στο τέλος της περιό
δου αναφοράς

Το ποσό των μεταφορών εκτός του επιπέδου 1 και εντός του
επιπέδου 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας περιουσιακών
στοιχείων τα οποία κατέχονται στο τέλος της περιόδου ανα
φοράς. [Παραπομπή: Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας [member]· Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 1
και εντός του επιπέδου 2 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας που
κατέχονται στο τέλος της περιό
δου αναφοράς

Το ποσό των μεταφορών εκτός του επιπέδου 1 και εντός του
επιπέδου 2 της ιεράρχησης της εύλογης αξίας ίδιων συμμετο
χικών τίτλων της οικονομικής οντότητας οι οποίοι κατέχονται
στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμε
τοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]· Επίπεδο 1
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]· Επίπεδο 2 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyLiabi
lities

X duration

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 1
και εντός του επιπέδου 2 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις που κατέχονται στο
τέλος της περιόδου αναφοράς

Το ποσό των μεταφορών εκτός του επιπέδου 1 και εντός του
επιπέδου 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας υποχρεώσεων που
κατέχονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή:
Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]· Επίπεδο
2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAssets

X duration

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 2
και εντός του επιπέδου 1 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία τα οποία
κατέχονται στο τέλος της περιό
δου αναφοράς

Το ποσό των μεταφορών εκτός του επιπέδου 2 και εντός του
επιπέδου 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας περιουσιακών
στοιχείων τα οποία κατέχονται στο τέλος της περιόδου ανα
φοράς. [Παραπομπή: Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας [member]· Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 2
και εντός του επιπέδου 1 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας που
κατέχονται στο τέλος της περιό
δου αναφοράς

Το ποσό οποιωνδήποτε μεταφορών εκτός του επιπέδου 2 και
εντός του επιπέδου 1 της ιεράρχησης της εύλογης αξίας ίδιων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας οι οποίοι
κατέχονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή:
Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [mem
ber]· Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]·
Επίπεδο 2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyLiabi
lities

X duration

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 2
και εντός του επιπέδου 1 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις που κατέχονται στο
τέλος της περιόδου αναφοράς

Το ποσό των μεταφορών εκτός του επιπέδου 2 και εντός του
επιπέδου 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας υποχρεώσεων που
κατέχονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. [Παραπομπή:
Επίπεδο 1 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]· Επίπεδο
2 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 γ

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

X duration,
credit

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των μεταφορών περιουσιακών στοιχείων εκτός του
επιπέδου 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας. [Παραπομπή:
Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας

Το ποσό των μεταφορών ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οικο
νομικής οντότητας εκτός του επιπέδου 3 της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας [member]· Επίπεδο 3 της ιεραρχίας
της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyLiabilities

X duration,
credit

Μεταφορές εκτός του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
υποχρεώσεις

Το ποσό των μεταφορών υποχρεώσεων εκτός του επιπέδου 3
της ιεραρχίας της εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Επίπεδο 3 της
ιεραρχίας της εύλογης αξίας [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε iv

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Μεταφορές από την οικονομική
οντότητα στο πλαίσιο συμφω
νιών χρηματοδότησης, συναλλα
γές συνδεδεμένων μερών

Το ποσό των μεταφορών στο πλαίσιο συμφωνιών χρηματοδό
τησης από την οικονομική οντότητα σε συναλλαγές με συνδε
όμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων δανείων και συνεισφορών
κεφαλαίων σε μετρητά ή σε είδος. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα
μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 ζ

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsToEntityRelatedPartyTran
sactions

X duration

Μεταφορές προς την οικονομική
οντότητα στο πλαίσιο συμφω
νιών χρηματοδότησης, συναλλα
γές συνδεδεμένων μερών

Το ποσό των μεταφορών στο πλαίσιο συμφωνιών χρηματοδό
τησης προς την οικονομική οντότητα σε συναλλαγές με συν
δεόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων δανείων και συνεισφο
ρών κεφαλαίων σε μετρητά ή σε είδος. [Παραπομπή: Συνδε
δεμένα μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 ζ

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Μεταφορές από την οικονομική
οντότητα στο πλαίσιο συμφω
νιών παραχώρησης άδειας εκμε
τάλλευσης, συναλλαγές συνδε
δεμένων μερών

Το ποσό των μεταφορών βάσει συμφωνιών παραχώρησης
άδειας εκμετάλλευσης από την οικονομική οντότητα στις
συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα
μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 στ

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsToEntityRelatedPartyTran
sactions

X duration

Μεταφορές προς την οικονομική
οντότητα στο πλαίσιο συμφω
νιών παραχώρησης άδειας εκμε
τάλλευσης, συναλλαγές συνδε
δεμένων μερών

Το ποσό των μεταφορών βάσει συμφωνιών παραχώρησης
άδειας εκμετάλλευσης προς την οικονομική οντότητα στις
συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα
μέρη [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 24 21 στ

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
credit

Έξοδα μεταφοράς

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από υπηρεσίες μεταφο
ράς.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TravelExpense

X duration,
credit

Έξοδα ταξιδίου

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από ταξίδια.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

TreasuryShares

X instant,
debit

Ίδιες μετοχές

Οι ίδιες μετοχές της οικονομικής οντότητας, που κατέχονται
από την οικονομική οντότητα ή από άλλα μέλη ενοποιημένου
ομίλου.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 ε, γνω
στοποίηση: ΔΛΠ 32 34

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Ίδιες μετοχές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις ίδιες μετοχές της οικονο
μικής οντότητας, που κατέχονται από την οικονομική οντό
τητα ή από άλλα μέλη ενοποιημένου ομίλου.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106

ifrs-full

TwelvemonthExpectedCreditLos
sesMember

member

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
δωδεκαμήνου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το μέρος των αναμενόμενων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H α,
πιστωτικών ζημιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που αντιπρο γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M α
σωπεύει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που προκύπτουν
από γεγονότα αθέτησης επί ενός χρηματοοικονομικού μέσου
τα οποία είναι πιθανά εντός των 12 μηνών μετά την ημερο
μηνία αναφοράς. [Παραπομπή: Είδος επιμέτρησης των αναμε
νόμενων πιστωτικών ζημιών [member]· Αναμενόμενες πιστω
τικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής [member]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReportingYear
Member

member

Δύο έτη πριν από το έτος ανα
φοράς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το έτος που έληξε δύο έτη πριν
από το τέλος του έτους αναφοράς.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Είδος επιμέτρησης των αναμε
νόμενων πιστωτικών ζημιών
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Είδος επιμέτρησης των αναμε
νόμενων πιστωτικών ζημιών
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη επιμέτρησης των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Οι αναμενόμενες πιστωτι
κές ζημίες είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των πιστωτικών
ζημιών με τους αντίστοιχους κινδύνους αθέτησης ως συντελε
στές στάθμισης. Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Είδος επιμέτρησης των αναμενό
μενων πιστωτικών ζημιών», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35M

ifrs-full

TypesOfContractsAxis

axis

Είδη συμβάσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17 96 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Είδη συμβάσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη συμβάσεων με
πελάτες. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Είδη συμβάσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο
μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 17 96 α Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Είδη πελατών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 γ

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Είδη πελατών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη πελατών. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Είδη πελα
τών», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 15 B89 γ

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Είδη χρηματοοικονομικών περι
ουσιακών στοιχείων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B52,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B51
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TypesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Είδη χρηματοοικονομικών υπο
χρεώσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B52,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 B51

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Είδη αντισταθμίσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

TypesOfHedgesMember

member

Αντισταθμίσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη αντισταθμίσεων.
Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Είδη
αντισταθμίσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Α,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24B,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24C,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 22 Ημερομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Είδη μέσων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη χρηματοοικονομι
κών μέσων. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον
άξονα «Συνεχιζόμενη συμμετοχή στα χρηματοοικονομικά περι
ουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται ανά
είδος μέσου», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsAxis

axis

Είδη ασφαλιστηρίων συμβο
λαίων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνω
στοποίηση - Ημερομηνία λήξης
1-1-2021

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Είδη επιτοκίων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 39
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

TypesOfInvestmentPropertyAxis

axis

Είδη επενδύσεων σε ακίνητα
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

TypesOfRateregulatedActivitie
sAxis

axis

Είδη δραστηριοτήτων με τιμές
που υπόκεινται σε νομοθετική
ρύθμιση [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 30,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33

ifrs-full

TypesOfRisksAxis

axis

Είδη κινδύνων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 128 α- Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7
33, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 34,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 21C

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Κίνδυνοι [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη κινδύνων. Αντι
προσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Είδη κιν
δύνων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 124 Έναρξη ισχύος 1-1-2021, γνωστο
ποίηση: ΔΠΧΑ 17 125 - Έναρξη
ισχύος 1-1-2021, γνωστοποίηση:
ΔΠΧΑ 17 127 - Έναρξη ισχύος
1-1-2021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ
17 128 α- Έναρξη ισχύος 1-12021, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7
33, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 34,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 21C
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TypesOfSharebasedPaymentAr
rangementsAxis

axis

Είδη συμφωνιών παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

TypesOfTransferMember

member

Είδη μεταβίβασης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη μεταβιβάσεων
χρηματοοικονομικών μέσων. Αντιπροσωπεύει επίσης την
τυπική τιμή για τον άξονα «Συνεχιζόμενη συμμετοχή στα χρη
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να
αναγνωρίζονται ανά είδος μεταβίβασης», εάν δεν χρησιμοποι
είται άλλο μέλος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33

ifrs-full

UMTSLicencesMember

member

Άδειες UMTS [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις άδειες στο παγκόσμιο
σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών (UMTS). [Παραπομπή:
Άδειες και δικαιοχρήσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Μη επιμερισθέντα ποσά [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει στοιχεία που δεν έχουν επιμε
ρισθεί σε λειτουργικούς τομείς.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 8 IG4, παρά
δειγμα: ΔΠΧΑ 8 28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Μη επιμερισθείσα υπεραξία

Το ποσό της αποκτηθείσας σε συνένωση επιχειρήσεων υπερα
ξίας δεν έχει επιμεριστεί σε μονάδα δημιουργίας ταμειακών
ροών (ομάδα μονάδων). [Παραπομπή: Υπεραξία· Μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών [member]· Συνενώσεις επιχειρή
σεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 133

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntitie
sAxis

axis

Μη ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 ε
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

UnconsolidatedStructuredEntitie
sControlledByInvestmentEnti
tyAxis

axis

Μη ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες που
ελέγχονται από εταιρεία επενδύ
σεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19F

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntitie
sControlledByInvestmentEntity
Member

member

Μη ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες που
ελέγχονται από εταιρεία επενδύ
σεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις μη ενοποιημένες δομημένες γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19F
οικονομικές οντότητες που ελέγχονται από εταιρεία επενδύσε
ων. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα
«Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες που
ελέγχονται από εταιρεία επενδύσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος. [Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύ
σεων [text block]· Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές
οντότητες [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntitie
sMember

member

Μη ενοποιημένες δομημένες
οικονομικές οντότητες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις μη ενοποιημένες δομημένες γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 ε
οικονομικές οντότητες. Δομημένη οικονομική οντότητα είναι
μια οικονομική οντότητα που έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιον
ώστε τα δικαιώματα ψήφου ή παρόμοια δικαιώματα να μην
είναι ο κυρίαρχος παράγοντας για να αποφασιστεί ποιος ελέγ
χει την οικονομική οντότητα, όπως όταν τα τυχόν δικαιώματα
ψήφου αφορούν μόνο διοικητικά καθήκοντα και οι σχετικές
δραστηριότητες κατευθύνονται μέσω συμβατικών ρυθμίσεων.
[Παραπομπή: Ενοποιημένες [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesAxis

axis

Μη ενοποιημένες θυγατρικές
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19Β

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesCo
ntrolledBySubsidiariesOfInve
stmentEntityMember

member

Μη ενοποιημένες θυγατρικές
που ελέγχονται από θυγατρικές
της εταιρείας επενδύσεων
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις μη ενοποιημένες θυγατρι
κές που ελέγχονται από θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων.
[Παραπομπή: Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων [text
block]· Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19C
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

UnconsolidatedSubsidiariesMem
ber

member

Μη ενοποιημένες θυγατρικές
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις μη ενοποιημένες θυγατρι
κές. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19Β

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesTha
tInvestmentEntityControlsDirect
lyMember

member

Μη ενοποιημένες θυγατρικές
υπό τον άμεσο έλεγχο της εται
ρείας επενδύσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις μη ενοποιημένες θυγατρι
κές που η εταιρεία επενδύσεων ελέγχει άμεσα. [Παραπομπή:
Γνωστοποίηση εταιρειών επενδύσεων [text block]· Θυγατρικές
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 19Β

ifrs-full

UndatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Μη χρονολογημένες υποχρεώ
σεις μειωμένης εξασφάλισης

Το ποσό των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης που δεν
έχουν καθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. [Παραπομπή:
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRe
quiredToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssets

X instant,
credit

Μη προεξοφλημένη ταμειακή
εκροή που απαιτείται για την
επαναγορά χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
έχουν παύσει να αναγνωρίζονται

Οι μη προεξοφλημένες ταμειακές εκροές που θα απαιτούνταν
ή μπορεί να απαιτηθούν για την επαναγορά χρηματοοικονομι
κών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παύσει να αναγνωρί
ζονται (π.χ. η τιμή άσκησης δικαιώματος σε συμφωνία προαί
ρεσης). [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι
χεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E δ

ifrs-full

UndiscountedExpectedCreditLos
sesAtInitialRecognitionOnPurch
asedOrOriginatedCreditimpaired
FinancialAssetsInitiallyRecogni
sed

X duration,
credit

Απροεξόφλητες αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες κατά την
αρχική αναγνώριση από τα
αρχικά αναγνωρισθένα χρηματο
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία
απομειωμένης πιστωτικής αξίας
που έχουν αγοραστεί ή δημι
ουργηθεί

Το ποσό των απροεξόφλητων αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών κατά την αρχική αναγνώριση από τα χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικά αναγνωρισθεί
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ως χρηματοοικονο
μικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας
που έχουν αγορασθεί ή δημιουργηθεί.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

UndiscountedFinanceLeasePay
mentsToBeReceived

X instant,
debit

Απροεξόφλητα πληρωτέα ποσά
από χρηματοδοτική μίσθωση που
αναμένεται να εισπραχθούν

Το ποσό των απροεξόφλητων πληρωτέων μισθωμάτων από γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94
χρηματοδοτική μίσθωση που αναμένεται να εισπραχθούν.
Χρηματοδοτική μίσθωση είναι η μίσθωση που μεταβιβάζει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπά
γεται η ιδιοκτησία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLease
PaymentsToBeReceived

X instant,
debit

Απροεξόφλητα πληρωτέα
μισθώματα από λειτουργική
μίσθωση που αναμένεται να
εισπραχθούν

Το ποσό των απροεξόφλητων πληρωτέων μισθωμάτων από γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97
λειτουργική μίσθωση που αναμένεται να εισπραχθούν. Λει
τουργική μίσθωση είναι η μίσθωση η οποία δεν μεταβιβάζει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνε
πάγεται η κυριότητα ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχεί
ου.

ifrs-full

UndrawnBorrowingFacilities

X instant,
credit

Μη αναληφθέντα εγκεκριμένα
δάνεια

Το ποσό των μη αναληφθέντων εγκεκριμένων δανείων, τα
οποία μπορεί να είναι διαθέσιμα για μελλοντικές λειτουργικές
δραστηριότητες και για διακανονισμό κεφαλαιακών δεσμεύσε
ων. [Παραπομπή: Κεφαλαιακές δεσμεύσεις]

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRela
tingToFinanceLeasePaymentsRe
ceivable

X instant,
credit

Μη δεδουλευμένα χρηματοοικο
νομικά έσοδα που σχετίζονται με
τις εισπρακτέες καταβολές
μισθωμάτων από χρηματοδοτική
μίσθωση

Το ποσό των μη δεδουλευμένων χρηματοοικονομικών εσόδων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94
που σχετίζονται με τις εισπρακτέες καταβολές μισθωμάτων
από χρηματοδοτική μίσθωση. Χρηματοδοτική μίσθωση είναι
η μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά
έσοδα]

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Το ποσό της υποχρέωσης για εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε
ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν έχουν ακόμη αποκτηθεί.
[Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 50 a
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παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 α Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ,
κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η

UnobservableInputsAxis

axis

Μη παρατηρήσιμες εισροές
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Μη παρατηρήσιμες εισροές
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις μη παρατηρήσιμες γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ,
εισροές. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 13 93 η
άξονα «Μη παρατηρήσιμες εισροές», εάν δεν χρησιμοποιείται
άλλο μέλος.

ifrs-full

UnratedCreditExposures

X instant

Πιστωτικά ανοίγματα χωρίς
πιστοληπτική αξιολόγηση

Το ποσό των πιστωτικών ανοιγμάτων που δεν έχει υποβληθεί
σε αξιολόγηση από εξωτερικούς οργανισμούς αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας. [Παραπομπή: Πιστωτικό άνοιγμα]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG24 γ Ημερομηνία λήξης 1-1-2021,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημε
ρομηνία λήξης 1-1-2021

ifrs-full

UnrealisedForeignExchange
GainsLossesMember

member

Μη πραγματοποιηθέντα συναλ
λαγματικά κέρδη (ζημίες)
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει κέρδη (ζημίες) που προκύ
πτουν από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που
δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 ζ

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesO
fAssociates

X duration,
credit

Μη αναγνωρισμένο μερίδιο επί
των ζημιών συγγενών επιχειρή
σεων

Το ποσό του μη αναγνωρισμένου μεριδίου επί των ζημιών των
συγγενών επιχειρήσεων, αν η οικονομική οντότητα έχει παύσει
να αναγνωρίζει το μερίδιό της επί των ζημιών κατά την εφαρ
μογή της μεθόδου της καθαρής θέσης. [Παραπομπή: Συγγενείς
επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22 γ

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesOf
JointVentures

X duration,
credit

Μη αναγνωρισμένο μερίδιο επί
των ζημιών κοινοπραξιών

Το ποσό του μη αναγνωρισμένου μεριδίου επί των ζημιών
κοινοπραξιών, αν η οικονομική οντότητα έχει παύσει να ανα
γνωρίζει το μερίδιό της επί των ζημιών κατά την εφαρμογή
της μεθόδου της καθαρής θέσης. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 22 γ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Μη εξασφαλισμένα τραπεζικά
δάνεια που έχουν ληφθεί

Το ποσό των δανείων που έχουν ληφθεί από τράπεζες και δεν
καλύπτονται με εξασφαλίσεις. [Παραπομπή: Ληφθέντα δάνεια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

UnusedProvisionReversedOther
Provisions

X duration,
credit

Αχρησιμοποίητη πρόβλεψη που
αναστράφηκε, άλλες προβλέψεις

Το ποσό που αναστράφηκε για άλλες μη χρησιμοποιηθείσες
προβλέψεις. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84 δ

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhichNo
DeferredTaxAssetRecognised

X instant

Αχρησιμοποίητες πιστώσεις
φόρου για τις οποίες δεν ανα
γνωρίζεται κανένα αναβαλλό
μενο φορολογικό περιουσιακό
στοιχείο

Το ποσό των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου, για τις
οποίες κανένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοι
χείο δεν αναγνωρίζεται στον ισολογισμό. [Παραπομπή: Αχρη
σιμοποίητες πιστώσεις φόρου [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ε

ifrs-full

UnusedTaxCreditsMember

member

Αχρησιμοποίητες πιστώσεις
φόρου [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις πιστώσεις φόρου που έχουν
ληφθεί και μεταφέρονται σε νέο για να χρησιμοποιηθούν
έναντι των μελλοντικών φορολογητέων κερδών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ

ifrs-full

UnusedTaxLossesForWhichNo
DeferredTaxAssetRecognised

X instant

Αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες για τις οποίες δεν ανα
γνωρίζεται κανένα αναβαλλό
μενο φορολογικό περιουσιακό
στοιχείο

Το ποσό των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, για τις
οποίες κανένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοι
χείο δεν αναγνωρίζεται στον ισολογισμό. [Παραπομπή: Αχρη
σιμοποίητες φορολογικές ζημίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ε

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

Αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις φορολογικές ζημίες που
έχουν επέλθει και μεταφέρονται σε νέο για να χρησιμοποι
ηθούν έναντι των μελλοντικών φορολογητέων κερδών.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ζ
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

UsefulLifeMeasuredAsPeriodO
fTimeBiologicalAssetsAtCost

DUR

Ωφέλιμη ζωή επιμετρούμενη ως
χρονική περίοδος, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία, στο
κόστος

Η ωφέλιμη ζωή, επιμετρούμενη ως χρονική περίοδος, που
χρησιμοποιείται για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Πα
ραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 ε

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodO
fTimeIntangibleAssetsOtherTh
anGoodwill

DUR

Ωφέλιμη ζωή επιμετρούμενη ως
χρονική περίοδος, άυλα περιου
σιακά στοιχεία πλην της υπερα
ξίας

Η ωφέλιμη ζωή, επιμετρούμενη ως χρονική περίοδος, που
χρησιμοποιείται για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της
υπεραξίας. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της
υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 a

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodO
fTimeInvestmentPropertyCo
stModel

DUR

Ωφέλιμη ζωή επιμετρούμενη ως
χρονική περίοδος, επενδύσεις σε
ακίνητα, μέθοδος κόστους

Η ωφέλιμη ζωή, επιμετρούμενη ως χρονική περίοδος, που
χρησιμοποιείται για τις επενδύσεις σε ακίνητα. [Παραπομπή:
Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 β

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodO
fTimePropertyPlantAndEquip
ment

DUR

Ωφέλιμη ζωή επιμετρούμενη ως
χρονική περίοδος, ενσώματα
πάγια

Η ωφέλιμη ζωή, επιμετρούμενη ως χρονική περίοδος, που
χρησιμοποιείται για τα ενσώματα πάγια. [Παραπομπή: Ενσώ
ματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 γ

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsBiologica
lAssetsAtCost

X.XX dura
tion

Ωφέλιμη ζωή επιμετρούμενη σε
μονάδες παραγωγής ή άλλες
παρόμοιες μονάδες, βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία, στο
κόστος

Η ωφέλιμη ζωή, επιμετρούμενη σε μονάδες παραγωγής ή
άλλες παρόμοιες μονάδες, που χρησιμοποιείται για τα βιολο
γικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περιου
σιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 ε

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

X.XX dura
tion

Ωφέλιμη ζωή επιμετρούμενη σε
μονάδες παραγωγής ή άλλες
παρόμοιες μονάδες, άυλα περι
ουσιακά στοιχεία πλην της υπε
ραξίας

Η ωφέλιμη ζωή, επιμετρούμενη σε μονάδες παραγωγής ή
άλλες παρόμοιες μονάδες, που χρησιμοποιείται για τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας. [Παραπομπή:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 a
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▼M2
Πρόθεμα
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsProperty
PlantAndEquipment

X.XX dura
tion

Ωφέλιμη ζωή επιμετρούμενη σε
μονάδες παραγωγής ή άλλες
παρόμοιες μονάδες, ενσώματα
πάγια

Η ωφέλιμη ζωή, επιμετρούμενη σε μονάδες παραγωγής ή
άλλες παρόμοιες μονάδες, που χρησιμοποιείται για τα ενσώ
ματα πάγια. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 γ

ifrs-full

UtilisationAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

X duration,
credit

Χρησιμοποίηση, λογαριασμός
πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες
χρηματοοικονομικών περιουσια
κών στοιχείων

Η μείωση του λογαριασμού πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 16 χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν Ημερομηνία λήξης 1-1-2021
από τη χρησιμοποίηση της πρόβλεψης. [Παραπομπή: Λογαρια
σμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
credit

Έξοδα υπηρεσιών κοινής ωφε
λείας

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν υπηρεσίες κοινής ωφε
λείας που έχουν αγορασθεί.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Τεχνικές αποτίμησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις τεχνικές αποτίμησης που
χρησιμοποιούνται από την οικονομική οντότητα για την επιμέ
τρηση της εύλογης αξίας. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική
τιμή για τον άξονα «Τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποι
ούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας», εάν δεν χρη
σιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία
[member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

ValuationTechniquesUsedInFair
ValueMeasurementAxis

axis

Τεχνικές αποτίμησης που χρησι
μοποιούνται στην επιμέτρηση
της εύλογης αξίας [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 δ

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Πληρωτέα ποσά για τον φόρο
προστιθέμενης αξίας

Το ύψος των πληρωτέων ποσών που σχετίζονται με τον φόρο
προστιθέμενης αξίας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
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χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Απαιτήσεις φόρου προστιθέμε
νης αξίας

Το ποσό των απαιτήσεων που σχετίζονται με τον φόρο προ
στιθέμενης αξίας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78 β

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Δυνητική ζημία

Το μέτρο της έκθεσης σε ενδεχόμενη ζημία ως αποτέλεσμα
μελλοντικών κινήσεων της αγοράς, με βάση ένα συγκεκριμένο
ορίζοντα διαστήματος εμπιστοσύνης και μέτρησης.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 41

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredMem
ber

member

Αξία αποκτηθείσας επιχείρησης
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μία κατηγορία άυλων περιου
σιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ α)
της εύλογης αξίας των αποκτηθέντων συμβατικών ασφαλιστι
κών δικαιωμάτων και των αναληφθεισών ασφαλιστικών
δεσμεύσεων σε μία συνένωση επιχειρήσεων· και β) του
ποσού της υποχρέωσης που επιμετράται σύμφωνα με τις λογι
στικές πολιτικές του ασφαλιστή για τα ασφαλιστήρια συμβό
λαια που εκδίδει. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

Οχήματα

X instant,
debit

Οχήματα

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύουν τα κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37
οχήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτή
των της οικονομικής μονάδας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
συγκεκριμένα τα αεροσκάφη, τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα
πλοία. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

ifrs-full

VehiclesAbstract

Οχήματα [abstract]
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▼M2
Πρόθεμα
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Τύπος στοιχείου
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Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

VehiclesMember

member

Οχήματα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων
παγίων που αντιπροσωπεύουν τα οχήματα που χρησιμοποι
ούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της οικονομικής
μονάδας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα τα
αεροσκάφη, τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα πλοία. [Παρα
πομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting
PolicyAxis

axis

Εκούσιες μεταβολές στη λογι
στική πολιτική [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting
PolicyMember

member

Εκούσιες μεταβολές στη λογι
στική πολιτική [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις μεταβολές στη λογιστική
πολιτική που προκύπτουν στις οικονομικές καταστάσεις που
παρέχουν αξιόπιστη και περισσότερο σχετική πληροφόρηση
όσον αφορά τις επιπτώσεις των συναλλαγών, των λοιπών
γεγονότων και συνθηκών στην οικονομική θέση, τη χρηματο
οικονομική επίδοση ή τις ταμειακές ροές της οικονομικής
οντότητας. Η πρόωρη εφαρμογή ενός ΔΠΧΠ δεν θεωρείται
εκούσια μεταβολή στη λογιστική πολιτική. Αντιπροσωπεύει
επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Εκούσιες μεταβολές
στη λογιστική πολιτική», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 29

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
credit

Μισθοί και ημερομίσθια

Μια κατηγορία εξόδων για παροχές σε εργαζομένους που αντι
προσωπεύει τους μισθούς και τα ημερομίσθια. [Παραπομπή:
Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 9

ifrs-full

WarrantyContingentLiability
Member

member

Φορολογική υποχρέωση από
εγγύηση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια ενδεχόμενη υποχρέωση για
εκτιμώμενα έξοδα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει
εγγυήσεων για πωληθέντα προϊόντα. [Παραπομπή: Ενδεχόμε
νες υποχρεώσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 88
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▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

WarrantyProvision

X instant,
credit

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

member

ifrs-full

WeightedAverageCostOfCapital
MeasurementInputMember

ifrs-full

ifrs-full

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

Το ποσό της πρόβλεψης των εκτιμώμενων εξόδων για την
εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει εγγυήσεων για πωληθέντα
προϊόντα. [Παραπομπή: Προβλέψεις]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα
1 Εγγυήσεις, παράδειγμα: ΔΛΠ
37 87

Πρόβλεψη εγγυήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια πρόβλεψη των εκτιμώμε
νων εξόδων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει εγγυή
σεων για πωληθέντα προϊόντα. [Παραπομπή: Άλλες προβλέ
ψεις [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 37 87, παρά
δειγμα: ΔΛΠ 37 Παράδειγμα 1
Εγγυήσεις

member

Μέσο σταθμισμένο κόστος
κεφαλαίου, εισροή επιμέτρησης
[member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το μέσο σταθμισμένο κόστος
κεφαλαίου που χρησιμοποιείται ως εισροή επιμέτρησης.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 93 δ,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63

WeightedAverageDurationOfDe
finedBenefitObligation2019

DUR

Μέση σταθμισμένη διάρκεια
δέσμευσης καθορισμένων παρο
χών

Η μέση σταθμισμένη διάρκεια μιας δέσμευσης καθορισμένων
παροχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 147 γ

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstrumentsExer
cisableInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX
instant

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης άλλων συμμετοχικών τίτλων
που μπορούν να ασκηθούν σε
συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης άλλων συμμετοχικών τίτ
λων (εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης) που μπο
ρούν να ασκηθούν σε συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

Πρόβλεψη εγγυήσεων

Πρόβλεψη εγγυήσεων [abstract]
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Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstrumentsExer
cisedOrVestedInSharebasedPay
mentArrangement2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης άλλων συμμετοχικών τίτλων
που ασκούνται ή κατοχυρώνο
νται σε συμφωνία παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης άλλων συμμετοχικών τίτ
λων (εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης) που ασκού
νται ή κατοχυρώνονται σε συμφωνία παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος
[member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstrumentsExpi
redInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης άλλων συμμετοχικών τίτλων
που εκπνέουν σε συμφωνία
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης άλλων συμμετοχικών τίτ
λων (εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης) που εκπνέ
ουν σε συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstrumentsForfei
tedInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης άλλων συμμετοχικών τίτλων
που καταπίπτουν σε συμφωνία
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης άλλων συμμετοχικών τίτ
λων (εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης) που κατα
πίπτουν σε συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstrumentsGra
ntedInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης άλλων συμμετοχικών τίτλων
που παραχωρούνται σε συμφω
νία παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης άλλων συμμετοχικών τίτ
λων (εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης) που παρα
χωρούνται σε συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος [mem
ber]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstrumentsOu
tstandingInSharebasedPayme
ntArrangement2019

X.XX
instant

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης άλλων συμμετοχικών τίτλων
που είναι ανεξόφλητοι σε συμ
φωνία παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης άλλων συμμετοχικών τίτ
λων (εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης) που είναι
ανεξόφλητοι σε συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος [mem
ber]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 2 45
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γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β vii

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExercisableInSh
arebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
instant

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που μπορούν να
ασκηθούν σε συμφωνία παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που μπορούν να ασκηθούν σε συμφωνία παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. [Παραπομπή:
Σταθμισμένος μέσος [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExercisedInSha
rebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που ασκούνται σε
συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β iv
προαίρεσης που ασκούνται σε συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος
μέσος [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExpiredInShare
basedPaymentArrangement2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που εκπνέουν σε
συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β v
προαίρεσης που εκπνέουν σε συμφωνία παροχών που εξαρτώ
νται από την αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος
μέσος [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsForfeitedInShare
basedPaymentArrangement2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που καταπίπτουν σε
συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετο
χών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β iii
προαίρεσης που καταπίπτουν σε συμφωνία παροχών που εξαρ
τώνται από την αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμισμένος
μέσος [member]]
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Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsGrantedInShare
basedPaymentArrangement2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που παραχωρούνται
σε συμφωνία παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που παραχωρούνται σε συμφωνία παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. [Παραπομπή: Σταθμι
σμένος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β ii

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsInSharebased
PaymentArrangementExercised
DuringPeriodAtDateOfExerci
se2019

X.XX dura
tion

Σταθμισμένη μέση τιμή της
μετοχής για μετοχικά δικαιώ
ματα προαίρεσης σε συμφωνία
παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών που
ασκούνται κατά την περίοδο
κατά την ημερομηνία άσκησης

Η μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής την ημερομηνία άσκη
σης μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που ασκούνται σε
συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετο
χών. [Παραπομπή: Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών [member]· Σταθμισμένος μέσος [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 γ

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsOutstandingInSh
arebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
instant

Μέση σταθμισμένη τιμή άσκη
σης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που είναι ανεξό
φλητα σε συμφωνία παροχών
που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών

Η μέση σταθμισμένη τιμή άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων
προαίρεσης που είναι ανεξόφλητα σε συμφωνία παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. [Παραπομπή:
Σταθμισμένος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β i,
γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 β vi

ifrs-full

WeightedAverageFairValue
AtMeasurementDateOtherEqui
tyInstrumentsGranted

X instant,
credit

Σταθμισμένη μέση εύλογη αξία
κατά την ημερομηνία επιμέτρη
σης, άλλα συμμετοχικά δικαιώ
ματα που παραχωρήθηκαν

Η σταθμισμένη μέση εύλογη αξία κατά την ημερομηνία επιμέ
τρησης των παραχωρηθέντων συμμετοχικών δικαιωμάτων
εκτός από μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης. [Παραπομπή:
Σταθμισμένος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 β

ifrs-full

WeightedAverageFairValue
AtMeasurementDateShareO
ptionsGranted

X instant,
credit

Σταθμισμένη μέση εύλογη αξία
κατά την ημερομηνία επιμέτρη
σης, μετοχικά δικαιώματα προ
αίρεσης που παραχωρήθηκαν

Η σταθμισμένη μέση εύλογη αξία των παραχωρηθέντων μετο
χικών δικαιωμάτων προαίρεσης κατά την περίοδο στην ημερο
μηνία επιμέτρησης. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος [mem
ber]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 a
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

WeightedAverageLesseesIncre
mentalBorrowingRateAppliedTo
LeaseLiabilitiesRecognisedAtDa
teOfInitialApplicationOfIFRS16

X.XX
instant

Σταθμισμένο μέσο διαφορικό
επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή
που εφαρμόζεται σε υποχρεώ
σεις από χρηματοδοτικές μισθώ
σεις που αναγνωρίζονται κατά
την ημερομηνία αρχικής εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 16

Το σταθμισμένο μέσο διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του
μισθωτή το οποίο εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις από χρημα
τοδοτικές μισθώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στην κατά
σταση οικονομικής θέσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρ
μογής του ΔΠΧΑ 16. Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι
το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής εάν
δανειζόταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά ενός περι
ουσιακού στοιχείου παρόμοιας αξίας με το περιουσιακό στοι
χείο με δικαίωμα χρήσης, για παρόμοια χρονική περίοδο, με
παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλ
λον.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 Γ12 α

ifrs-full

WeightedAverageMember

member

Σταθμισμένος μέσος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο όπου σε κάθε
ποσότητα προς στάθμιση αποδίδεται μια βαρύτητα που καθο
ρίζει τη σχετική επίδραση κάθε ποσότητας στον μέσο όρο.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B6, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 β, γνω
στοποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 —
Έναρξη ισχύος 1-1-2021, κοινή
πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

WeightedAverageRemainingCo
ntractualLifeOfOutstandingSha
reOptions2019

DUR

Σταθμισμένη μέση εναπομέ
νουσα συμβατική διάρκεια ανε
ξόφλητων μετοχικών δικαιωμά
των προαίρεσης

Η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα συμβατική διάρκεια των
ανεξόφλητων μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης. [Παραπομ
πή: Σταθμισμένος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ

ifrs-full

WeightedAverageSharePrice2019

X.XX dura
tion

Σταθμισμένη μέση τιμή μετοχής

Η σταθμισμένη μέση τιμή μετοχής. [Παραπομπή: Σταθμισμέ
νος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 γ
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ifrs-full

▼M2
Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

ifrs-full

WeightedAverageSharePriceSha
reOptionsGranted2019

X.XX dura
tion

Μέση σταθμισμένη τιμή μετο
χής, μετοχικά δικαιώματα προ
αίρεσης που παραχωρήθηκαν

Η μέση σταθμισμένη τιμή των μετοχών που χρησιμοποιείται γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 47 α i
ως εισροή για το υπόδειγμα αποτίμησης δικαιωμάτων προαί
ρεσης για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των παραχωρη
θέντων δικαιωμάτων προαίρεσης. [Παραπομπή: Υπόδειγμα
αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης [member]· Σταθμισμένος
μέσος [member]]

ifrs-full

WeightedAverageShares

shares

Μέσος σταθμισμένος αριθμός
κοινών μετοχών σε κυκλοφορία

Ο αριθμός των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφο
ρία κατά την αρχή της περιόδου, προσαρμοσμένος με τον
αριθμό των κοινών μετοχών που εξαγοράστηκαν ή εκδόθηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου, πολλαπλασιαζόμενος με
συντελεστή σταθμισμένου χρόνου κυκλοφορίας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 β

ifrs-full

WeightedAverageSharesAndAd
justedWeightedAverageShare
sAbstract

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefined
BenefitPlansMember

member

Εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χρη
ματοδοτούμενα προγράμματα
καθορισμένων παροχών [mem
ber]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει εξολοκλήρου ή εν μέρει χρη
ματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών. [Παρα
πομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 ε

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBenefit
PlansMember

member

Προγράμματα καθορισμένων
παροχών εξολοκλήρου άνευ
χρηματοδότησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει προγράμματα καθορισμένων
παροχών εξολοκλήρου άνευ χρηματοδότησης. [Παραπομπή:
Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 138 ε

Πρόθεμα

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές
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Μέσες σταθμισμένες κοινές
μετοχές και προσαρμοσμένες
σταθμισμένες μετατρέψιμες κοι
νές μετοχές [abstract]

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

WorkInProgress

X instant,
debit

Τρέχουσα παραγωγή σε εξέλιξη

Μια κατάταξη του τρέχοντος αποθέματος που αντιπροσωπεύει
το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται επί του
παρόντος στο στάδιο της παραγωγής και απαιτούν περαιτέρω
διαδικασίες για να μετατραπούν σε έτοιμα προϊόντα ή υπηρε
σίες. [Παραπομπή: Τρέχοντα έτοιμα προϊόντα· Αποθέματα]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 78 γ, κοινή
πρακτική: ΔΛΠ 2 37

ifrs-full

WritedownsReversalsOfInvento
ries

X duration,
credit

Υποτιμήσεις (αναστροφές υποτι
μήσεων) αποθεμάτων

Το αναγνωρισμένο ποσό που προκύπτει από την υποτίμηση
των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ή τις ανα
στροφές των εν λόγω υποτιμήσεων. [Παραπομπή: Αποθέματα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 a

ifrs-full

WritedownsReversalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration

Υποτιμήσεις (αναστροφές υποτι
μήσεων) ακινήτων, ενσώματα
πάγια

Το αναγνωρισμένο ποσό που προκύπτει από την υποτίμηση
ακινήτων, ενσώματων παγίων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία τους ή τις αναστροφές των εν λόγω υποτιμήσεων. [Πα
ραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 98 a

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Υποτιμήσεις (αναστροφές υποτι
μήσεων) αποθεμάτων [abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Υποτιμήσεις (αναστροφές υποτι
μήσεων) ακινήτων, ενσώματα
πάγια [abstract]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συμβάσεις παράγωγων χρη
ματοοικονομικών μέσων που πωλούνται και υποχρεώνουν την
οικονομική οντότητα να αγοράσει υποκείμενο περιουσιακό
στοιχείο σε καθορισμένη τιμή άσκησης εάν το άλλο μέρος
ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης. [Παραπομπή: Παράγωγα
[member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40B,
παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B33

member

Πωληθέντα δικαιώματα πώλη
σης [member]
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ifrs-full

▼M2
Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου
και
χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

Έτη ασφαλιστικών αξιώσεων
[axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή
κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών
που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 130 Έναρξη ισχύος 1-1-2021

ifrs-full

YieldUsedToDiscountCashFlow
sThatDoNotVaryBasedOnRe
turnsOnUnderlyingItems

X.XX
instant

Απόδοση που χρησιμοποιείται
για την προεξόφληση ταμειακών
ροών που δεν διαφοροποιούνται
βάσει των αποδόσεων των υπο
κείμενων στοιχείων

Η απόδοση που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση ταμει
ακών ροών που δεν διαφοροποιούνται βάσει των αποδόσεων
των υποκείμενων στοιχείων, με εφαρμογή της παραγράφου 36
του ΔΠΧΑ 17. Τα υποκείμενα στοιχεία είναι στοιχεία που
καθορίζουν ορισμένα από τα ποσά που είναι πληρωτέα σε
έναν ασφαλιζόμενο. Τα υποκείμενα στοιχεία είναι δυνατό να
περιλαμβάνουν οποιαδήποτε στοιχεία· για παράδειγμα, ένα
χαρτοφυλάκιο αναφοράς περιουσιακών στοιχείων, τα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας, ή συγκεκρι
μένο υποσύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της
οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 17 120 Έναρξη ισχύος 1-1-2021
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