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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) 6. september 2007 kunngjorde IASB (International 

regnskapsstandard (IAS) nr. 1: «Presentasjon av 

reviderte IAS 1 endrer noen av kravene til presentasjon 

skal gis tilleggsinformasjon. I tillegg endres noen av 
de andre regnskapsstandardene. Den reviderte IAS 1 
erstatter internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1: 

, revidert i 2003 og 
endret i 2005.

oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 
med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe

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

Den europeiske unions tidende
(1

(2

  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 erstattes IAS 1: 

i 2007).

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende IAS 1 (revidert i 2007) som fastsatt 

regnskapsåret 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. 1274/2008

av 17. desember 2008

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

hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1(*)

2014/EØS/56/49

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 REGNSKAPSSTANDARDER

IAS 1

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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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 1

struktur og minstekrav til dets innhold.

4  Denne standard får ikke anvendelse på strukturen og innholdet i delårsregnskap utarbeidet i samsvar med IAS 34: 

DEFINISJONER

7  Følgende begreper anvendes i denne standard:

hos brukere som ikke er i en slik stilling at de kan kreve at et foretak skal utarbeide rapporter som er tilpasset deres 
særlige informasjonsbehov.

anstrengelser fortsatt ikke kan overholde kravet.

avhenger av utelatelsens eller den feilaktige opplysningens størrelse og art vurdert ut fra de rådende omstendigheter. 

økonomi og regnskapsførsel samt vilje til å studere opplysningene med rimelig grundighet. Derfor må vurderingen 
ta hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan forventes å bli påvirket i sine økonomiske 
beslutninger.
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over kontantstrømmer. Notene inneholder forklarende beskrivelser eller utskilling av poster som det er opplyst 

regnskapsoppstillingene.

ikke blir innregnet i resultatet slik det kreves eller tillates i andre IFRS-er.

Bestanddelene i andre inntekter og kostnader omfatter 

b) aktuarmessige gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger innregnet i samsvar med nr. 93A i IAS 19: 

e) den effektive delen av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i en kontantstrømssikring (se IAS 39).

kostnader.

innregnet i andre inntekter og kostnader i inneværende eller tidligere perioder.

bortsett fra de endringene som følger av transaksjoner med eiere i deres egenskap av eiere.

foretak benytte andre begreper til å beskrive de samlede beløpene så lenge betydningen er klar. Et foretak kan for 

som er nyttig for en stor gruppe brukere som skal ta økonomiske beslutninger. Finansregnskapet viser også 

opplysninger om foretakets

f) kontantstrømmer.
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og sikkerhet.

f) en balanseoppstilling ved begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden da et foretak anvender 
et regnskapsprinsipp med tilbakevirkende kraft eller foretar en tilbakevirkende omarbeiding av poster i sitt 

Et foretak kan benytte andre overskrifter for disse oppstillingene enn dem som er benyttet i denne standard.

usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor. En slik rapport kan blant annet inneholde en gjennomgåelse av

ikke av IFRS-ene.

 Generelle egenskaper

Dekkende framstilling og samsvar med IFRS-er

kravene i IFRS-ene.
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17  I praktisk talt alle tilfeller oppnås en dekkende framstilling ved at de relevante IFRS-er overholdes. En dekkende 
framstilling krever dessuten at et foretak

og forståelig informasjon.

at brukerne forstår hvilken virkning bestemte transaksjoner og andre hendelser og forhold har på foretakets 

18  Ukorrekte regnskapsprinsipper kan ikke rettes opp verken ved opplysninger om hvilke regnskapsprinsipper som er 

19  I de svært sjeldne tilfellene der ledelsen konkluderer med at samsvar med et krav i en IFRS ville gi en så misvisende 

eller på annen måte ikke forbyr slik fravikelse.

ville blitt rapportert for å være i samsvar med kravet.

og d).

22  Nr. 21 får for eksempel anvendelse når et foretak i en tidligere periode har fraveket et krav i en IFRS med hensyn 

23  I de svært sjeldne tilfeller der ledelsen fastslår at oppfyllelsen av et krav i en IFRS ville gi en så misvisende 

av kravet under omstendighetene ville gi en så misvisende framstilling at den er i strid med formålet med 

er nødvendige for å oppnå en dekkende framstilling.
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framstilling av de transaksjoner og andre hendelser og forhold som den enten påstås å representere eller med 

ledelsen ta hensyn til 

b) hvordan foretakets omstendigheter skiller seg fra omstendighetene til andre foretak som overholder kravet. 

Fortsatt drift

Omfanget av vurderingen avhenger av forholdene i hvert enkelt tilfelle. Når et foretak har en forhistorie med 

om fortsatt drift passer uten at det foretas detaljerte analyser. I andre tilfeller kan ledelsen ha behov for å vurdere 

Periodiseringsprinsipp

periodiseringsprinsippet.

disse bestanddelene i Rammen.

Vesentlighet og sammenslåing

29  Et foretak skal presentere hver vesentlige klasse av ensartede poster separat. Poster av forskjellig art eller med 
forskjellig funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige.

30  Finansregnskap er resultatet av bearbeiding av et stort antall transaksjoner eller andre hendelser som er slått 

vesentlig til å bli presentert separat i notene.

31  Et foretak trenger ikke gi særlige opplysninger som kreves i henhold til en IFRS dersom opplysningene ikke er 
vesentlige.

Nettopresentasjon

32  Et foretak skal ikke nettopresentere eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader med mindre det kreves 
eller tillates i henhold til en IFRS.

33  Et foretak rapporterer separat både eiendeler og forpliktelser samt inntekter og kostnader. Nettopresentasjon i enten 
oppstillingene over andre inntekter og kostnader eller balanseoppstillingen eller i det separate resultatregnskapet 



2.10.2014 Nr. 56/1773EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

anses perifere i forhold til foretakets primære inntektsskapende virksomhet. Et foretak presenterer resultatene av 
slike transaksjoner ved å nettoføre inntektene mot tilhørende kostnader som oppstår ved samme transaksjon eller 

35  I tillegg presenterer et foretak på nettogrunnlag de gevinster og tap som oppstår av en gruppe av lignende 

som holdes for omsetning. Et foretak skal imidlertid presentere slike gevinster og tap separat dersom de er 
vesentlige.

Rapporteringshyppighet

som av praktiske grunner foretrekker å rapportere i perioder på for eksempel 52 uker. Denne standard er ikke til 
hinder for slik praksis.

Sammenligningsinformasjon

sammenligningsinformasjon for forklarende og beskrivende informasjon når dette er relevant for en forståelse av 

tilhørende noter. Et foretak skal presentere balanseoppstillinger

være relevant for inneværende periode. Et foretak kan for eksempel i inneværende periode opplyse om detaljer 

fremdeles ikke er avgjort. Brukere har nytte av informasjon om at det forelå en usikkerhet ved slutten av den 

denne usikkerheten.
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43  Forbedret sammenlignbarhet mellom informasjon for ulike perioder hjelper brukerne i deres økonomiske 

periode for å oppnå sammenlignbarhet med inneværende periode. Et foretak har for eksempel ikke samlet inn data 

praktisk mulig å rekonstruere denne informasjonen.

44  IAS 8 fastsetter de justeringer av sammenligningsinformasjon som kreves når et foretak endrer regnskapsprinsipper 
eller korrigerer feil.

Konsistent presentasjon

b) en IFRS krever en endring av presentasjonen.

samsvar med nr. 41 og 42.

 Innledning

kontantstrømmer.

offentliggjorte dokumentet

som ikke omfattes av disse kravene.
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presenteres:

kolonner og lignende. Det kreves et visst skjønn ved avgjørelsen av hvordan slik informasjon best kan presenteres. 

forstås.

enheter av den aktuelle presentasjonsvalutaen. Dette er akseptabelt så lenge foretaket opplyser om graden av 
avrunding og ikke utelater vesentlig informasjon.

 Balanseoppstilling

Informasjon som skal presenteres i balanseoppstillingen

54  Som et minstekrav skal balanseoppstillingen omfatte poster som presenterer følgende beløp:
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r) selskapskapital og fond som kan henføres til morforetakets eiere.

56  Når et foretak presenterer omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som separate 

omløpsmidler (kortsiktige forpliktelser).

57  Denne standard inneholder ingen bestemmelser om rekkefølgen av eller formatet på postene som skal presenteres. 

i balanseoppstillingen. I tillegg:

58  Et foretak foretar en bedømming av hvorvidt ytterligere poster skal presenteres separat på grunnlag av en vurdering 
av 

59  Bruk av forskjellige målegrunnlag for ulike eiendelsklasser kan tyde på at de er av så forskjellig art eller funksjon 

utstyr regnskapsføres til anskaffelseskost eller verdiregulert beløp i samsvar med IAS 16.

Sondringen kortsiktig/langsiktig

60  Et foretak skal i sin balanseoppstilling presentere omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige 

og forpliktelser i likviditetsrekkefølge.

kunne gjenvinnes eller gjøres opp mer enn tolv måneder fram i tid for hver enkelt eiendels- eller forpliktelsespost 
som kombinerer beløp som forventes å bli gjenvunnet eller gjort opp

b) mer enn tolv måneder etter rapporteringsperioden.
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av omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser i balanseoppstillingen gi nyttig 

og de eiendelene som benyttes i foretakets langsiktige drift. Dette framhever også eiendeler som forventes å bli 

eller synkende rekkefølge etter likviditet informasjon som er pålitelig og mer relevant enn en sondring mellom 

yter tjenester innenfor en klart avgrenset driftssyklus.

65  Informasjon om forventede realisasjonsdatoer for eiendeler og forpliktelser er nyttig ved vurdering av et foretaks 

Informasjon om forventet tidspunkt for gjenvinning av ikke-monetære eiendeler og forventet tidspunkt for oppgjør 

beholdninger som foretaket forventer å gjenvinne mer enn tolv måneder etter rapporteringsperioden.

Omløpsmidler

a) foretaket forventer å realisere eiendelen eller har til hensikt å selge eller forbruke den i foretakets ordinære 

underlagt en begrensning som gjør at den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst 
tolv måneder etter rapporteringsperioden.

eiendeler av langsiktig art. Denne standard forbyr ikke bruk av alternative beskrivelser så lenge meningen er klar.

i kontanter eller kontantekvivalenter. Når det ikke er mulig å foreta en klar avgrensning av foretakets ordinære 

forventes å bli realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden. Omløpsmidler omfatter også eiendeler som 

Kortsiktige forpliktelser

d) foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter 
rapporteringsperioden.
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kortsiktige forpliktelser selv om de forfaller til oppgjør mer enn tolv måneder etter rapporteringsperioden. Den 

oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden eller holdes primært for omsetning. Eksempler på dette er 

langsiktig selv om den ellers ville ha forfalt innenfor en kortere periode. Dersom foretaket derimot ikke har mulighet 

foretaket ved slutten av rapporteringsperioden ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i 
minst tolv måneder etter dette tidspunktet.

kan utbedre avtalebruddet og långiveren ikke kan kreve umiddelbar tilbakebetaling.

brudd på en langsiktig låneordning.

Informasjon som skal presenteres enten i balanseoppstillingen eller i notene
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eller i notene:

a) for hver aksjekapitalklasse:

b) en beskrivelse av arten av og formålet med hvert enkelt fond i egenkapitalen.

og restriksjoner knyttet til den enkelte kategori av egenkapitalinteresser.

 

 Oppstilling over totalresultat

81  Et foretak skal presentere alle poster som representerer inntekter og kostnader innregnet i en periode

b) i to oppstillinger — én oppstilling som viser bestanddeler av resultatet (separat resultatregnskap) og en annen 
oppstilling som begynner med resultatet og viser bestanddeler av andre inntekter og kostnader (oppstilling over 
totalresultat).

Informasjon som skal presenteres i oppstillingen over totalresultat

82  Som et minstekrav skal oppstillingen over totalresultat inneholde regnskapsposter som viser følgende beløp for 
perioden:
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e) et enkeltbeløp som omfatter summen av 

ii) gevinst eller tap etter skatt som innregnes ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller ved 
avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør den avviklede virksomheten.

i) totalresultatet.

83  Et foretak skal gi opplysninger om følgende poster i oppstillingen over totalresultat som fordeling av resultatet for 
perioden:

a) periodens resultat som er henførbart til 

b) periodens totalresultat som er henførbart til 

ii) eiere av morforetaket.

84  Et foretak kan i et separat resultatregnskap (se nr. 81) presentere postene i nr. 82 a)–f) og opplysningene i nr. 83 a).

inntjening.

skal ikke motregne inntekts- og kostnadsposter med mindre kriteriene i nr. 32 er oppfylt.

87  Et foretak skal ikke presentere noen inntekts- eller kostnadsposter som ekstraordinære poster i oppstillingen over 

Periodens resultat

tillater noe annet.
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89  Noen IFRS-er fastsetter tilfeller der et foretak innregner særlige poster utenfor resultatet i inneværende periode. 
IAS 8 omhandler to slike tilfeller: korrigering av feil og virkningen av endringer i regnskapsprinsipper. Andre 

Andre inntekter og kostnader for perioden

90  Et foretak skal opplyse om beløpet for inntektsskatt knyttet til hver enkelt bestanddel av andre inntekter og 

91  Et foretak kan presentere bestanddeler i andre inntekter og kostnader enten 

b) før tilknyttede skattemessige virkninger med ett beløp som viser det samlede beløpet for inntektsskatt knyttet 
til disse bestanddelene.

Disse beløpene kan ha blitt innregnet i andre inntekter og kostnader som urealiserte gevinster i inneværende eller 
tidligere perioder. Disse urealiserte gevinstene må trekkes fra andre inntekter og kostnader i den perioden da de 

resultatet (se nr. 100 i IAS 39 i tilknytning til kontantstrømssikringer).

egenkapital i etterfølgende perioder når eiendelen er oppbrukt eller når den blir fraregnet (se IAS 16 og IAS 38). 
Aktuarmessige gevinster og tap blir rapportert i opptjent egenkapital i den perioden de blir innregnet som andre 
inntekter og kostnader (se IAS 19).

Informasjon som enten skal presenteres i oppstillingen over totalresultat eller i notene

98  Følgende tilfeller kan gi grunnlag for separat opplysning om inntekts- og kostnadsposter:

g) annen reversering av avsetninger.
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mest relevant.

100  Foretak oppfordres til å presentere analysen i nr. 99 i oppstillingen over totalresultat eller i det separate 
resultatregnskapet (dersom dette presenteres).

enkel å anvende fordi det ikke er nødvendig å fordele kostnadene etter funksjon. Nedenfor følger et eksempel på 
kostnadsinndeling etter art:

Driftsinntekter X

Andre inntekter X

Endring i beholdning av ferdigvarer og arbeid under utføring X

Forbruk av råvarer og forbruksvarer X

X

Avskrivningskostnader X

Andre kostnader X

Totale kostnader (X)

Overskudd før skatt X

administrasjonskostnader. Etter denne metoden skal et foretak som et minstekrav opplyse om kostnad solgte varer 
separat fra andre kostnader. Denne metoden kan gi mer relevante opplysninger til brukerne enn inndeling etter 

grad av skjønn. Nedenfor følger et eksempel på kostnadsinndeling etter funksjon:

Driftsinntekter
X

Kostnad solgte varer
(X)

Bruttofortjeneste
X

Andre inntekter
X

Distribusjonskostnader
(X)

Administrative kostnader
(X)

Andre kostnader
(X)

Overskudd før skatt
X

avskrivningskostnader samt kostnader ved ytelser til ansatte.

relevante og pålitelige presentasjonen. Fordi opplysninger om kostnadenes art er nyttig for å forutsi framtidige 
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 Oppstilling over endringer i egenkapital

106  Et foretak skal presentere en oppstilling over endringer i egenkapital som viser 

saldo for hver klasse av andre inntekter og kostnader samt opptjent egenkapital.

109  Endringer i et foretaks egenkapital mellom begynnelsen og slutten av rapporteringsperioden gjenspeiler økningen 
eller reduksjonen i nettoeiendeler i perioden. Bortsett fra endringer som skyldes transaksjoner med eiere i egenskap 

virksomhet i løpet av denne perioden.

post under egenkapitalen. Nr. 106 d) krever opplysninger i oppstillingen over endringer i egenkapital om den 

samt separat for korreksjoner av feil. Det gis opplysninger om disse justeringene for hver tidligere periode og for 
periodens begynnelse.

 Oppstilling over kontantstrømmer

IAS 7 inneholder krav til presentasjonen av og opplysninger om kontantstrøminformasjon.

 Noter

Struktur

112  Notene skal 

dette.
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113  Et foretak skal så langt det er praktisk mulig presentere noter på en systematisk måte. Et foretak skal sørge for 
krysshenvisninger til all tilknyttet informasjon i notene for hver post i balanseoppstillingen og oppstillingen over 

endringer i egenkapital og i kontantstrømmer.

IFRS 7).

115  I noen tilfeller kan det være nødvendig eller ønskelig å variere rekkefølgen på bestemte poster i notene. Et foretak 
kan for eksempel slå sammen informasjon om endringer i virkelig verdi innregnet i resultatet med informasjon om 

eller et separat resultatregnskap (dersom dette presenteres) og de sistnevnte gjelder balanseoppstillingen. Et 
foretak skal så langt det er praktisk mulig likevel beholde en systematisk struktur for notene.

Opplysninger om regnskapsprinsipper

117  Et foretak skal opplyse om følgende i oversikten over viktige regnskapsprinsipper:

enkelt målegrunnlag er anvendt på.

deltaker i et felleskontrollert foretak innregner sin interesse i det felleskontrollerte foretaket ved anvendelse av 

prinsipper som anvendes for forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt. Når et foretak har en betydelig virksomhet 

innregning av valutagevinster og –tap.
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inneværende periode og tidligere perioder ikke er vesentlige. Det er også hensiktsmessig å opplyse om alle viktige 

IAS 8.

d) hvorvidt forholdet mellom foretaket og et foretak for særskilte formål indikerer at sistnevnte i realiteten 
kontrolleres av foretaket.

opplysning om de kriteriene som er utviklet av foretaket for å skille investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom 

vanskelig.

Kilder til estimeringsusikkerhet

125  Et foretak skal opplyse om sine forutsetninger for framtiden og andre viktige kilder til estimeringsusikkerhet ved 
slutten av rapporteringsperioden som innebærer en betydelig risiko for en vesentlig justering av den balanseførte 
verdien av eiendeler og forpliktelser i løpet av det neste regnskapsåret. Når det gjelder disse eiendelene og 

b) deres balanseførte verdi ved slutten av rapporteringsperioden.

lønnsendringer og framtidige prisendringer som påvirker andre utgifter.

estimater som krever ledelsens vanskeligste eller mest subjektive eller komplekse vurderinger. I takt med at 

128  Opplysningene i nr. 125 kreves ikke for eiendeler og forpliktelser der det er en betydelig risiko for at deres 
balanseførte verdi kan endre seg vesentlig i løpet av det neste regnskapsåret dersom de ved slutten av 
rapporteringsperioden måles til virkelig verdi basert på aktuelle opplysninger om markedspriser. Slik virkelig 

forutsetninger eller andre kilder til estimeringsusikkerhet ved slutten av rapporteringsperioden.
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de vurderinger ledelsen foretar vedrørende framtiden og andre kilder til estimeringsusikkerhet. Arten og omfanget 
av opplysningene varierer avhengig av arten av forutsetningen og andre forhold. Følgende er eksempler på hvilke 
typer opplysninger et foretak gir:

mulighetsområde som kan forventes i løpet av det neste regnskapsåret med hensyn til den balanseførte 

d) en forklaring av endringer som er foretatt av tidligere forutsetninger med hensyn til disse eiendelene og 

130  Denne standard krever ikke at et foretak gir informasjon om budsjetter eller prognoser i opplysningene nevnt i nr. 
125.

131  Enkelte ganger er det ikke praktisk mulig å opplyse om omfanget av de mulige virkningene av en forutsetning eller 
en annen kilde for estimeringsusikkerhet ved slutten av rapporteringsperioden. I slike tilfeller opplyser foretaket 

av den berørte eiendelen eller forpliktelsen. I alle tilfeller skal foretaket opplyse om arten og den balanseførte 
verdien av den særskilte eiendelen eller forpliktelsen (eller klassen av eiendeler eller forpliktelser) som påvirkes 
av forutsetningen.

132  Opplysningene nevnt i nr. 122 om visse vurderinger som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av 

133  Andre IFRS-er krever opplysninger om noen av de forutsetningene som ellers ville ha blitt krevd i samsvar med 
nr. 125. For eksempel krever IAS 37 i gitte tilfeller at det gis opplysninger om viktige forutsetninger om framtidige 
hendelser som påvirker klasser av avsetninger. IFRS 7 krever opplysninger om betydelige forutsetninger 

regnskapsføres til virkelig verdi. IAS 16 krever opplysninger om betydelige forutsetninger som foretaket anvender 

Kapital

prinsipper og framgangsmåter for kapitalforvaltning.

135  For å overholde kravet i nr. 134 skal foretaket gi følgende opplysninger:

iii) hvordan det oppfyller målene for kapitalforvaltningen.

b) et sammendrag av kvantitative data om hva foretaket forvalter som kapital. Noen foretak betrakter visse 

foretak utelater visse egenkapitalbestanddeler fra kapitalen (for eksempel komponenter som oppstår av 

d) om foretaket i perioden har overholdt de eksternt pålagte kapitalkravene som det er underlagt.

manglende overholdelse.
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Foretaket baserer disse opplysningene på den informasjon som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets ledelse.

underlagt.

Andre opplysninger

137  Et foretak skal gi opplysninger om følgende i notene:

b) størrelsen på eventuelt akkumulert preferanseutbytte som ikke er innregnet.

138  Et foretak skal gi opplysninger om følgende dersom dette ikke er gjort andre steder i opplysninger som 

139  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller 

foretaket opplyse om dette.

Vedlegg

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

i dette vedlegg.

– 

– 

– 

– 
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– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

A4  I IFRS 1 gjøres følgende endringer:

Nr. 6 og 7 skal lyde:

«6  Et foretak skal utarbeide en IFRS-åpningsbalanse på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dette er 
utgangspunktet for foretakets regnskapsføring i henhold til IFRS-er.

7  Et foretak .... Disse regnskapsprinsippene skal være i samsvar med alle IFRS-er som er trådt i kraft på ved 

Eksempelet etter nr. 8 endres som beskrevet nedenfor.

«Bakgrunn

Slutten av foretak As første IFRS-rapporteringsperiode er 31. desember 20X5. Foretak A bestemmer at i dette 
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Anvendelse av krav

Det kreves at foretak A … ved: 

«12  Denne IFRS oppstiller to kategorier av unntak fra prinsippet om at et foretaks IFRS-åpningsbalanse skal være 
i samsvar med hver enkelt IFRS:

a) innregner enkelte omregningsforskjeller i andre inntekter og kostnader og akkumulerer disse i en separat 

for den utenlandske virksomheten (eventuelt medregnet gevinster og tap på tilknyttet sikring) fra 

I nr. 32 endres henvisninger til årene 2003 og 2004 til henholdsvis årene 20X3 og 20X5.

«32  Et foretak ... Foretaket skal i stedet gjenspeile disse nye opplysningene i resultatet (eller eventuelt i andre 

«35  Bortsett fra i tilfellene beskrevet i nr. 37 inneholder denne standard ingen unntak fra kravene til presentasjon 

Nr. 39 og nr. 45 a) skal lyde:

a) ii) slutten … i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

b) en avstemming til foretakets totalresultat i henhold til IFRS-er for den siste perioden i foretakets siste 
årsregnskap. Utgangspunktet for denne avstemmingen skal være totalresultatet i henhold til tidligere 

«45  Dersom et foretak …

i) foretakets egenkapital i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ved avslutningen av den 

og

ii) en avstemming til dets totalresultat i henhold til IFRS-er for denne sammenlignbare delårsperioden 
(inneværende og hittil i år). Utgangspunktet for denne avstemmingen skal være totalresultatet i 
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Nr. 47C oppheves.

Nytt nr. 47H skal lyde:

«47H IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble 

omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 

«første IFRS-rapporteringsperiode Den seneste rapporteringsperioden som omfattes av foretakets første 

rapportering (IFRS-er) Standards Board). Disse omfatter:

a) …

b) …

«IFRS-åpningsbalanse

I vedlegg B skal B2 i) lyde:

«B2  Dersom en førstegangsbruker …

i) Dersom førstegangsbrukeren har innregnet goodwill i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper 
som fradrag i egenkapitalen:

A5  I IFRS 4 gjøres følgende endinger i nr. 30 og nr. 39A a):

«30  I noen regnskapsmodeller ... Den tilknyttede justeringen av forsikringsforpliktelsen (eller periodiserte 

«39A  For å overholde …

a) En sensitivitetsanalyse som viser hvordan resultatet og egenkapital ville vært påvirket dersom 
endringer i relevant risikovariabel som var innenfor et rimelig mulighetsområde ved slutten av 

av sensitivitetsanalysen samt eventuelle endringer fra tidligere periode i de metoder og forutsetninger 

Nytt nr. 41B skal lyde:

«41B IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 
30 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 
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A6  I IFRS 5 gjøres følgende endringer:

Nytt nr. 33A skal lyde:

«33A Dersom et foretak presenterer bestanddelene av resultatet i et separat resultatregnskap som beskrevet i nr. 

Nytt nr. 44A skal lyde:

«44A IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble 
nr. 3 og 38 endret og nytt nr. 33A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som 
omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 

, med mindre den er underlagt en begrensning som gjør at den ikke kan veksles eller 
benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden.

IFRS 7: 

A7  I IFRS 7 gjøres følgende endringer:

Overskriften over nr. 20 skal lyde:

I nr. 20 gjøres følgende endringer:

oppstillingen over totalresultat eller i notene: 

a) netto gevinster eller tap på

i) …

Nr. 21 skal lyde:

oversikten over viktige regnskapsprinsipper gi opplysninger om hvilke(t) målegrunnlag som ble benyttet 
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«23  For kontantstrømssikringer skal et foretak gi følgende opplysninger: …

Nytt nr. 44A skal lyde:

«44A IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender 

I nr. B5 skal siste ledd lyde:

«B5 ... Nr. 122 i IAS 1 (revidert i 2007) krever også at foretak i oversikten over viktige regnskapsprinsipper eller 

foretatt som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper og som har mest betydelig innvirkning 

IFRS 8:

A8  I IFRS 8 skal nr. 21 siste ledd og nr. 23 f) lyde:

«21  Avstemminger av beløpene i balanseoppstillingen for rapporteringspliktige segmenter til beløpene i 
foretakets balanseoppstilling kreves for hvert tidspunkt da en balanseoppstilling presenteres. Informasjon 

«23  Et foretak skal ... 

f) vesentlige poster av inntekter og kostnader som det opplyses om i samsvar med nr. 97 i IAS 1: 

Nytt nr. 36A skal lyde:

«36A IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 
23 f) endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

IAS 7: 

A9  I IAS 7 gjøres følgende endringer:

IAS 8: 

A10  I IAS 8 gjøres følgende endringer:

I nr. 5 gjøres følgende endringer:

– 

– 
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A11  I IAS 10 gjøres følgende endringer:

A13  I IAS 12 gjøres følgende endringer:

«… For transaksjoner og andre hendelser innregnet utenfor resultatet (enten i andre inntekter og kostnader eller 
direkte i egenkapitalen) blir alle tilknyttede skattemessige virkninger også innregnet utenfor resultatet (enten i 

I nr. 23 gjøres følgende endringer:

«23  ... I samsvar med nr. 61A blir den utsatte skatten ført direkte mot den balanseførte verdien av egenkapitaldelen. 
I samsvar med nr. 58 innregnes påfølgende endringer i forpliktelsen ved utsatt skatt i resultatet som kostnad 

I nr. 52 i notene til slutt i eksempel B og C endres «nr. 61 nr. 61A belastet egenkapitalen direkte
«innregnet i andre inntekter og kostnader

fra i den utstrekning skatten oppstår som følge av 

Nr. 61 oppheves og nytt nr. 61A skal lyde:

«61A Periodeskatt og utsatt skatt skal innregnes utenfor resultatet dersom skatten gjelder poster som er innregnet 
utenfor resultatet i samme eller en annen periode. Derfor skal periodeskatt og utsatt skatt som gjelder poster 
som blir innregnet i samme eller i en annen periode 

inntekter og kostnader. Eksempler på slike poster er 

(se IAS 21).
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belaster egenkapitalen direkte. Eksempler på slike poster er 

a) en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital som et resultat av enten en endring i 
regnskapsprinsipper som blir anvendt med virkning for tidligere perioder eller korreksjon av en feil (se 

«63  I unntakstilfeller kan det være vanskelig å fastsette beløpet for periodeskatt og utsatt skatt som gjelder 
poster innregnet utenfor resultatet (enten i andre inntekter og kostnader eller direkte i egenkapitalen). Dette 
kan være tilfellet for eksempel når 

a) …

innregnet utenfor resultatet.

I nr. 68C gjøres følgende endringer:

Nr. 77 og nytt nr. 77A skal lyde:

«77  Kostnad (inntekt) ved skatt tilknyttet resultatet av ordinær virksomhet skal presenteres i oppstillingen over 
totalresultat.

77A  Dersom et foretak presenterer bestanddelene av resultatet i et separat resultatregnskap som beskrevet i nr. 81 

I nr. 81 gjøres følgende endringer:

«81  Følgende skal det også opplyses om separat:

a) samlet periodeskatt og utsatt skatt som gjelder poster som er godskrevet eller har belastet egenkapitalen 

ab)  beløpet for inntektsskatt knyttet til hver enkelt bestanddel av andre inntekter og kostnader (se nr. 62 og 

Nytt nr. 92 skal lyde:

«92  IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 

foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 
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IAS 14: 

A14  I IAS 14 gjøres følgende endringer:

«54  Et eksempel på en måling av segmentinntjening ut over segmentresultatet i oppstillingen over totalresultat 
er bruttomarginen for solgte varer. Eksempler på målinger av segmentinntjening under segmentresultatet 
i oppstillingen over totalresultat er resultat av ordinær virksomhet (enten før eller etter inntektsskatt) og 

Nytt nr. 85 skal lyde:

«85  IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 2 
endret. Et foretak skal anvende IAS 1 (revidert i 2007) på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

IAS 16: 

A15  I IAS 16 gjøres følgende endringer:

I nr. 39 og 40 gjøres følgende endringer:

andre inntekter og kostnader og akkumuleres i egenkapitalen under betegnelsen verdireguleringsreserve. 

40  Reduksjonen skal imidlertid innregnes i andre inntekter og kostnader i den utstrekning det foreligger en 
kreditsaldo i den verdireguleringsreserven som er knyttet til denne eiendelen. Reduksjonen innregnet i 
andre inntekter og kostnader reduserer det beløpet som er akkumulert i egenkapitalen under overskriften 

Nytt nr. 81B skal lyde:

endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et 

IAS 19: 

A16  I IAS 19 gjøres følgende endringer:

I nr. 93A-93D gjøres følgende endringer:

«93A Dersom et foretak vedtar prinsipper om innregning av aktuarmessige gevinster og tap i den perioden de 
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«93D  Aktuarmessige gevinster og tap samt justeringer som følger av begrensningen i nr. 58 b) og som er blitt 

I nr. 120A gjøres følgende endringer:

«120A Et foretak skal opplyse om følgende når det gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger: …

h) Det samlede beløpet som er innregnet i oppstillingen over andre inntekter og kostnader for hvert av 
følgende elementer: …

i) For foretak som innregner aktuarmessige gevinster og tap i oppstillingen over andre inntekter og 

Nytt nr. 161 skal lyde:

«161  IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 

omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 

IAS 20: 

A17  I IAS 20 gjøres følgende endringer:

Nytt nr. 29A skal lyde:

«29A Dersom et foretak presenterer bestanddelene av resultatet i et separat resultatregnskap som beskrevet i nr. 

Nytt nr. 42 skal lyde:

«42  IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble 
nytt nr. 29A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som 
begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 2007) på en tidligere 

IAS 21: 

A18  I IAS 21 gjøres følgende endringer:
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I nr. 37 gjøres følgende endringer:

forpliktelser omregnes til sluttkursen.

…

innvirkning på eksisterende og framtidige kontantstrømmer fra driften. Det akkumulerte beløpet for 
valutakursdifferansene presenteres i en separat bestanddel av egenkapitalen inntil den utenlandske 

«45  Innarbeiding av .... I det rapporterende foretakets konsernregnskap skal følgelig slike valutakursdifferanser 

andre inntekter og kostnader og akkumuleres i en separat bestanddel av egenkapitalen inntil den utenlandske 

større enn tre måneder og at det foretas justeringer for virkningene av eventuelle betydelige transaksjoner 

gjelder den utenlandske virksomheten og er innregnet i andre inntekter og kostnader og akkumulert 

«52  Et foretak skal opplyse om …

b) netto valutakursdifferanser som er innregnet i andre inntekter og kostnader og akkumulert i en separat 

Nytt nr. 60A skal lyde:

«60A IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 

omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 

IAS 24: 

IAS 27: 

A20  I IAS 27 gjøres følgende endringer:
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skal utarbeides på samme rapporteringstidspunkt. Når slutten av rapporteringsperioden til morforetaket og 

for virkningene av betydelige transaksjoner eller hendelser som forekommer mellom dette tidspunktet og 

slutten av rapporteringsperioden til datterforetaket og morforetaket. Lengden på rapporteringsperiodene og 

«30  Et datterforetaks inntekter og kostnader … innregnet i andre inntekter og kostnader i samsvar 

«40  Følgende opplysninger …

benyttes til å utarbeide konsernregnskap og gjelder for et rapporteringstidspunkt eller for en 

Nytt nr. 43A skal lyde:

gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 30 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender 

IAS 28: 

A21  I IAS 28 gjøres følgende endringer:

«11  Justeringer av den balanseførte verdien kan også være nødvendig for endringer i investors forholdsmessige 

foretaket som det er investert i. Slike endringer omfatter endringer som oppstår av verdiregulering av 

«24  Når slutten av investorens rapporteringsperiode er forskjellig fra slutten av rapporteringsperioden til det 

mer enn tre måneder mellom slutten av rapporteringsperiodene for det tilknyttede foretaket og for investor. 
Lengden på rapporteringsperiodene og en eventuell forskjell ved slutten av rapporteringsperiodene skal 

«37  Følgende opplysninger …

benyttes ved anvendelse av egenkapitalmetoden og gjelder for et rapporteringstidspunkt eller en 

«39  Investors andel av endringer innregnet i andre inntekter og kostnader av det tilknyttede foretaket skal 
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Nytt nr. 41A skal lyde:

«41A IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 11 
og 39 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

IAS 29: 

A22  I IAS 29 gjøres følgende endringer:

IAS 32: 

A23  I IAS 32 gjøres følgende endringer:

Nytt nr. 97A skal lyde:

«97A IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 
40 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

IAS 33: 

A24  I IAS 33 gjøres følgende endringer:

Nytt nr. 4A skal lyde:

«4A  Dersom et foretak presenterer bestanddelene av resultatet i et separat resultatregnskap som beskrevet i nr. 

«67A Dersom et foretak presenterer bestanddelene av resultatet i et separat resultatregnskap som beskrevet i nr. 

«68A  Dersom et foretak presenterer bestanddelene av resultatet i et separat resultatregnskap som beskrevet i nr. 
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opplyser om beløp per aksje for en annen rapportert resultatstørrelse i det separate resultatregnskapet enn 

«74A  IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble 

perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 2007) på 

IAS 34: 

A25  I IAS 34 gjøres følgende endringer:

«4 …

og 

f) en balanseoppstilling ved begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden da et foretak 

«8  En delårsrapport skal inneholde …

Nytt nr. 8A skal lyde:

«8A  Dersom et foretak presenterer bestanddelene av resultatet i et separat resultatregnskap som beskrevet i nr. 81 

Nr. 11 skal lyde:
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Nytt nr. 11A skal lyde:

«11A Dersom et foretak presenterer bestanddelene av resultatet i et separat resultatregnskap som beskrevet i nr. 

I nr. 12 gjøres følgende endring:

Nr. 13 oppheves.

I nr. 20 gjøres følgende endringer:

«20  Delårsrapporter skal …

a) … foregående regnskapsår til sammenligning.

sammenlignbare tall for tilsvarende delårsperioder i foregående regnskapsår. Som tillatt etter IAS 1 
(som revidert i 2007) kan en delårsrapport for hver periode presentere enten en enkelt oppstilling over 

annen oppstilling som begynner med resultatet og viser bestanddeler av andre inntekter og kostnader 
(oppstilling over totalresultat).

Nytt nr. 47 skal lyde:

«47  IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 

endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et 

IAS 36: 

A26  I IAS 36 gjøres følgende endringer:

I nr. 61 og 120 gjøres følgende endringer:

«61  Et tap ved verdifall på en ikke-verdiregulert eiendel skal innregnes i resultatet. Et tap ved verdifall på en 

overstiger beløpet for verdireguleringsreserven for den samme eiendelen. Et slikt tap ved verdifall på en 

«120  En reversering av et tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel innregnes i andre inntekter og kostnader 
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Nytt nr. 140A skal lyde:

endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom 

IAS 37: 

A27  I IAS 37 gjøres følgende endringer:

IAS 38: 

A28  I IAS 38 gjøres følgende endringer:

I nr. 85 og 86 gjøres følgende endringer:

økningen innregnes i andre inntekter og kostnader og akkumuleres i egenkapitalen under betegnelsen 

«86  Dersom en immateriell eiendels .... Reduksjonen skal imidlertid innregnes i andre inntekter og kostnader 
i den utstrekning det foreligger en kreditsaldo i den verdireguleringsreserven som er knyttet til denne 
eiendelen. Reduksjonen innregnet i andre inntekter og kostnader reduserer det beløpet som er akkumulert i 

Nytt nr. 130B skal lyde:

endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom 

IAS 39: 

A29  I IAS 39 gjøres følgende endringer:

Henvisninger til 

– 

– 
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I nr. 54 og 55 gjøres følgende endringer:

«54  Dersom det på grunn av ... Eventuelle tidligere gevinster eller tap på den eiendelen som er blitt innregnet i 

egenkapitalen til resultatet i samsvar med nr. 67.

«55  En gevinst eller et tap … skal innregnes som følger: 

a) …

I nr. 98 og 100 gjøres følgende endringer:

«98  Dersom en sikring …

2007)) i den samme perioden eller de samme periodene da den anskaffede eiendelen eller den overtatte 
forpliktelsen påvirker resultatet (for eksempel i de periodene da avskrivningskostnad eller kostnad 
solgte varer blir innregnet). Dersom et foretak imidlertid forventer at hele eller en del av et tap innregnet 

b) Foretaket fjerner tilknyttede gevinster og tap som ble innregnet i andre inntekter og kostnader i samsvar 

(se IAS 1 (revidert i 2007)) i den samme perioden eller de samme periodene da den sikrede forventede 
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I nr. 102 gjøres følgende endringer:

«102  Sikring av en nettoinvestering ...

a) den delen av gevinst eller tap på sikringsinstrumentet som vurderes til å være en effektiv sikring (se nr. 

b) den ikke-effektive delen skal innregnes i resultatet.

Nytt nr. 103C skal lyde:

«103C IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 

begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 2007) på en tidligere 

Nr. 105 og 108 skal lyde:

forpliktelser for å utelukke gevinster og tap knyttet til kontantstrømssikring som var inkludert i den 

(i andre inntekter og kostnader eller direkte i egenkapitalen) for en sikring av et bindende tilsagn som i 

IAS 40: 

A30  I nr. 62 gjøres følgende endringer:

«62  Fram til tidspunktet … Med andre ord: 

a) En eventuell påfølgende nedgang i eiendommens balanseførte verdi blir innregnet i resultatet. Men i den 

andre inntekter og kostnader og reduserer verdireguleringsreserven i egenkapitalen.
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b) En eventuell påfølgende økning i balanseført verdi blir behandlet som følger:

i) …

ii) en eventuell gjenværende del av økningen innregnes i andre inntekter og kostnader og øker 

Nytt nr. 85A skal lyde:

gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 62 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender 

IAS 41: 

IFRIC 1: 

A32  I IFRIC 1 gjøres følgende endringer:

I nr. 6 gjøres følgende endringer:

«6  Dersom den tilknyttede eiendelen blir målt ved hjelp av verdireguleringsmodellen:

i) en nedgang i forpliktelsen (med forbehold for bokstav b)) skal innregnes i andre inntekter og 

b) …

skal innregnes i resultatet eller i andre inntekter og kostnader i henhold til bokstav a). Dersom en 

d) krever IAS 1 at det i oppstillingen over totalresultat gis opplysninger om hver enkelt bestanddel i 
andre inntekter og kostnader. For å oppfylle dette kravet skal endringen i verdireguleringsreserven som 

Nytt nr. 9A skal lyde:

«9A  IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 
6 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. 

IFRIC 7: 

A33  I IFRIC 7 gjøres følgende endringer:
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IFRIC 10: 

A34  I IFRIC 10 gjøres følgende endringer:

IFRIC 14: 

A34A I IFRIC 14 gjøres følgende endringer:

Nytt nr. 27A skal lyde:

«27A IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 
26 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

SIC-7: 

A35  I SIC-7 gjøres følgende endringer:

Nr. 4 b) skal lyde:

«4  I særdeleshet betyr dette at:

a) …

«IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 4 
endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 

SIC-10: 

SIC-13: 

SIC-15: 
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SIC-25: 

A39  I SIC-25 gjøres følgende endringer:

Nr. 4 skal lyde:

«4  En endring i skattemessig status for et foretak eller for dets aksjeeiere fører ikke til økninger eller reduksjoner 
i beløp som er innregnet utenfor resultatet. De skattemessige konsekvensene av nåværende og utsatt 

konsekvensene gjelder transaksjoner og hendelser som i samme eller en annen periode fører til en direkte 
godskriving eller belastning av det innregnede egenkapitalbeløpet eller i beløp innregnet i andre inntekter 
og kostnader. De skattemessige konsekvensene som gjelder endringer i det innregnede egenkapitalbeløpet 

«IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 4 
endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 

SIC-29: 

SIC-32: 

A41  I SIC-32 gjøres følgende endringer:

I nr. 5 gjøres følgende endringer:

«5  Denne tolkning .... Når et foretak dessuten pådrar seg utgifter vedrørende en Internett-tjenesteleverandør 

«IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble nr. 5 
endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 

____________


