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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1

ut fra følgende betraktninger:
2) ble 

det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 5. juli 2007 kunngjorde Den internasjonale tolknings-

IFRIC 13 fjerner de nåværende uoverensstemmelsene i 
praksis med hensyn til regnskapsmessig behandling av 

og som selges i henhold til kundelojalitetsprogrammer 
som selskapene bruker til å belønne sine kunder i form av 

til salg av en vare eller yting av en tjeneste.

tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar med 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2009 av 29. mai 2009 om 

Den europeiske unions tidende
(1

(2

 kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 

(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 innsettes tolkning 

fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende IFRIC 13 som fastsatt i vedlegget 

som begynner etter 31. desember 2008.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(3

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1262/2008

av 16. desember 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskaps-
standarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn 

2014/EØS/56/47

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE STANDARDER FOR FINANSIELL RAPPORTERING

IFRIC 13 

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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IFRIC-TOLKNING 13

– 

– 

– 

av kunden i form av varer eller tjenester som er gratis eller har nedsatt pris.

2  Programmene fungerer på mange forskjellige måter. Det kan være stilt krav om at kundene skal samle opp et visst 
minsteantall bonuspoeng eller bonuspoeng til en viss verdi før poengene kan innløses. Bonuspoeng kan knyttes 

tredjemann.

3  Denne tolkning skal anvendes på kundelojalitetsprogrammer med bonuspoeng som

kriterier oppfylles.

 Denne tolkning omhandler et foretaks regnskapsmessige behandling ved tildeling av bonuspoeng til sine kunder.

innregnes og måles ved å

og

b) dersom vederlaget fordeles på bonuspoengene:

KONSENSUS

5  Et foretak skal anvende nr. 13 i IAS 18 og regnskapsføre bonuspoeng som en separat komponent av 

i salget.

beløpet som bonuspoengene ville kunne selges for separat.

driftsinntekter når bonuspoengene innløses og foretaket oppfyller sin plikt til å levere bonusen. Beløpet for 

det samlede antallet poeng som forventes innløst.
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skal mottas for egen regning (dvs. som oppdragsgiver) eller på vegne av tredjemann (dvs. som representant for 
tredjemann).

ii) innregne dette nettobeløpet som driftsinntekter når tredjemann blir forpliktet til å levere bonusen og 
berettiget til å motta vederlag for dette. Disse hendelsene kan inntreffe så snart bonuspoengene er tildelt. 

bonusen.

det vederlaget for bonusen som er mottatt eller skal mottas (dvs. det vederlaget som er fordelt på bonuspoeng på 

Den overskytende delen skal innregnes som forpliktelse i samsvar med IAS 37. Behovet for å innregne en slik 

eksempel dersom foretaket justerer sine forventninger om antallet bonuspoeng som vil bli innløst.

10  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2008 eller 
senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en periode som begynner 

11  Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 8.

Vedlegg

Veiledning i anvendelse

Dette vedlegg er en integrert del av denne tolkning.

Måling av bonuspoengenes virkelige verdi

som de kan innløses i. Den virkelige verdien av denne bonusen vil bli redusert for å ta hensyn til

a) den virkelige verdien av bonus som kan bli tilbudt kunder som ikke har opptjent bonuspoeng fra et 

b) den andelen av bonuspoeng som ikke forventes å bli innløst av kundene.

legge til en rimelig fortjenestemargin. Det kreves skjønn for å velge ut og anvende den estimeringsmetoden som 

____________


