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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.

Standards Board) forbedringer av internasjonale 

forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale 
regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. 
Forbedringene omfatter 35 endringer av de eksisterende 

Del I inneholder endringer som medfører forandringer i 

eller redigeringsendringer.

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 
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.

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

Den europeiske unions tidende
(1

(2

(3

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 gjøres følgende 
endringer:

5 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

3. IFRS 1 endres i samsvar med endringene av IFRS 5 som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

4. IAS 7 endres i samsvar med endringene av IAS 16 som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

5. IFRS 7 og IAS 32 endres i samsvar med endringene av IAS 
28 og IAS 31 som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

6. IAS 16 endres i samsvar med endringene av IAS 40 som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

7.  IAS 41 endres i samsvar med endringene av IAS 20 som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

av IAS 41 som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009

av 23. januar 2009

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 

2014/EØS/56/52
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Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2 og 4-8 senest fra første dag 
i det regnskapsåret som begynner etter 31. desember 2008.

Alle selskaper skal anvende endringene av standardene nevnt i artikkel 1 nr. 1 og 3 senest fra første dag i 
det regnskapsåret som begynner etter 30. juni 2009.

Artikkel 3

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

 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

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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FORBEDRINGER AV IFRS-ER

DEL I

Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet

Nytt nr. 8A, 36A og 44C tilføyes:

eller ikke.

 Presentasjon av avviklet virksomhet

skal gi de opplysningene som kreves av nr. 33–36 når datterforetaket er en avhendingsgruppe som oppfyller 

IKRAFTTREDELSE

endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Tidligere anvendelse 
er tillatt. Et foretak skal imidlertid ikke anvende endringene på årsregnskap som omfatter perioder som 

i IAS 27 (endret i mai 2008).

Vedlegg til endringer av IFRS 5

Endringer av IFRS 1

Foretakene skal anvende disse endringene av IFRS 1 når de anvender de tilknyttede endringene av IFRS 5.

IFRS 1: 

 Unntak fra kravet om tilbakevirkende anvendelse av andre IFRS-er

Ikke-kontrollerende eierinteresser

(endret i 2008) fremadrettet fra tidspunktet for overgang til IFRS-er:

a) …

i nr. 8A i IFRS 5.

…

IKRAFTTREDELSE

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 
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Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 1

Nr. 68 og 71 endres. Nytt nr. 139C tilføyes.

 Balanseoppstilling

Omløpsmidler

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

om de ikke forventes å bli realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden. Omløpsmidler omfatter 

eiendeler.

Kortsiktige forpliktelser

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

74 og 75.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

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

dette.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 16

Nr. 6 og 69 endres. Nytt nr. 68A og 81D tilføyes.

DEFINISJONER

6  Følgende begreper anvendes i denne standard:

…

Gjenvinnbart beløp er høyeste verdi av en eiendels virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi.

…

ikke lenger leies ut og blir til eiendeler holdt for salg. Provenyet fra salget av slike eiendeler skal innregnes som 

et foretak kriteriene i IAS 18 for innregning av driftsinntekt fra salget av varer. IAS 17 kommer til anvendelse 
på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie.

IKRAFTTREDELSE

anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. 
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Vedlegg til endringer av IAS 16

Endringer av IAS 7

Foretakene skal anvende disse endringene av IAS 7 når de anvender de tilknyttede endringene av IAS 16.

IAS 7: 

Nr. 14 endres. Nytt nr. 55 tilføyes.

14  Kontantstrømmer ...

 …

resultat. Kontantstrømmer i forbindelse med slike transaksjoner er kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter. 
Derimot er kontantutbetalinger for å framstille eller anskaffe eiendeler som holdes for utleie til andre og som 

fra foretakets driftsaktiviteter. Innbetalingene fra utleie og påfølgende salg av slike eiendeler er også 
kontantstrømmer fra foretakets driftsaktiviteter.

IKRAFTTREDELSE

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

68A i IAS 16.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 19

Nr. 7, 8 b), 32B, 97, 98, 111 og 160 endres. Nytt nr. 111A og 159D tilføyes.

DEFINISJONER

7  …

«Kortsiktige ytelser til ansatte» er ytelser til ansatte (bortsett fra sluttvederlag og aksjebaserte ytelser) som 
forfaller til utbetaling innen tolv måneder etter avslutning av den regnskapsperioden da de ansatte utførte de 
tilknyttede tjenestene.

…

«Andre langsiktige ytelser til ansatte» er ytelser til ansatte (bortsett fra pensjonsytelser og sluttvederlag) som 
ikke forfaller til utbetaling innen tolv måneder etter avslutning av den regnskapsperioden da de ansatte utførte 
de tilknyttede tjenestene.

…

«Avkastning på pensjonsmidler»

administrering av ordningen (bortsett fra utgifter som omfattes av de aktuarmessige forutsetningene som 
benyttes til å måle den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen) og minus eventuell skatt som skal dekkes av 
ordningen selv.

…

«Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening» er endringen i nåverdien av ytelsesbaserte 

endringer i pensjonsytelser eller andre langsiktige ytelser til ansatte i inneværende periode. Kostnad ved 
tidligere perioders pensjonsopptjening kan være enten positiv (når ytelsene innføres eller endres slik at 
nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen øker) eller negativ (når eksisterende ytelser endres slik at 
nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen reduseres).

8  Kortsiktige ytelser til ansatte omfatter poster som 

b) kortsiktig betalt fravær (for eksempel ferie og sykefravær med lønn) der kompensasjonen for fraværet 
forfaller til utbetaling innen tolv måneder etter avslutning av den regnskapsperioden da de ansatte utfører 
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 Flerforetaksordninger

eksempel oppstå av

a) …

Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening

97  Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening oppstår når et foretak innfører en ytelsesbasert 
pensjonsordning som henfører ytelser til tidligere tjenester eller endrer ytelsene som skal betales for tidligere 
tjenester under en eksisterende ytelsesbasert pensjonsordning. Slike endringer er motytelser for tjenester fra 

pensjonsopptjening som endring i den forpliktelsen som skyldes planendringen (se nr. 64). Negativ kostnad 
ved tidligere perioders pensjonsopptjening oppstår når et foretak endrer ytelsene som er henførbare til tidligere 
tjenester slik at nåverdien av den eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordningen reduseres.

98  Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening omfatter ikke:

a) virkningene av differanser mellom faktisk og tidligere antatt lønnsvekst på plikten til å utbetale ytelser for 
tjeneste i tidligere år (det er ingen kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening fordi aktuarmessige 

b) under- og overvurderinger av diskresjonære pensjonsøkninger der et foretak har en underforstått plikt til å 
foreta slike økninger (det er ingen kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening fordi aktuarmessige 

innvinning av ytelsene (det er ingen kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening fordi foretaket 
innregnet de estimerte utgiftene til ytelsene som kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening da 

e) virkningen av endringer i ordningen som reduserer ytelser for framtidig tjeneste (en avkorting).

 Avkortinger og oppgjør

111  En avkorting forekommer når et foretak enten

b) endrer vilkårene i en ytelsesbasert pensjonsordning slik at et betydelig element i de nåværende ansattes 

er knyttet til ytelsene som skal betales for tidligere tjenester. Avkortinger er ofte koblet til omstruktureringer. 

negativ kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening.
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IKRAFTTREDELSE

januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere 

160  IAS 8 kommer til anvendelse når et foretak endrer sine regnskapsprinsipper for å gjenspeile endringene angitt i 

foretaket disse endringene som om de var vedtatt samtidig som resten av denne standard. Unntaket er at et 

anvender endringene i nr. 120A.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 20

Nr. 37 oppheves. Nytt nr. 10A og 43 tilføyes.

10A  Fordelen ved et lån fra en offentlig myndighet til under markedsrente blir behandlet som et offentlig tilskudd. 

Fordelen ved en rente som ligger under markedsrente skal måles som differansen mellom den opprinnelige 
balanseførte verdien av lånet fastsatt i samsvar med IAS 39 og det provenyet som mottas. Fordelen 
regnskapsføres i samsvar med denne standard. Foretaket skal vurdere de vilkår og plikter som er oppfylt eller 

IKRAFTTREDELSE

anvende disse endringene fremadrettet på lån fra offentlige myndigheter som mottas i regnskapsperioder som 
begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på 

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 23

Nr. 6 endres. Nytt nr. 29A tilføyes.

DEFINISJONER

6  Låneutgifter kan omfatte

a) rentekostnad beregnet ved hjelp av effektiv rente-metoden som beskrevet i IAS 39: «Finansielle 

IKRAFTTREDELSE

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
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Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 27

Nr. 37 endres. Nytt nr. 43A tilføyes.

tilknyttede foretak regnskapsføres 

b) i samsvar med IAS 39.

Foretaket skal anvende den samme regnskapsføringen på hver enkelt kategori av investeringer. Investeringer 
regnskapsført til anskaffelseskost skal regnskapsføres i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg 

IAS 39 blir ikke endret i slike tilfeller.

foretaket første gang anvendte IFRS 5. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på 

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 28

Nr. 1 og 33 og overskriften over nr. 41 endres. Nytt nr. 41C tilføyes.

1  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak. Den får imidlertid 
ikke anvendelse på investeringer i tilknyttede foretak som innehas av

kreves av nr. 37 f).

 Tap ved verdifall

anvendelsen av kravene i IAS 39 indikerer at investeringen kan ha falt i verdi. Et tap ved verdifall innregnet 

verdien av investeringen i det tilknyttede foretaket. Dermed blir enhver reversering av dette tapet ved verdifall 

beregning av investeringens bruksverdi skal et foretak estimere

a) …
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endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere 

foretak kan anvende endringene fremadrettet.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 31

Nr. 1 og overskriften over nr. 58 endres. Nytt nr. 58B tilføyes.

1  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av andeler i felleskontrollert virksomhet og ved rapportering 

deltakeres andeler i felleskontrollerte foretak som innehas av

skal gi de opplysningene som kreves av nr. 55 og 56.

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

endringen fremadrettet.

Vedlegg til endringer av IAS 28 og IAS 31

Endringer av andre IFRS-er

Foretakene skal anvende endringene av IFRS 7 og IAS 32 i dette vedlegg når de anvender de tilknyttede endringene av 
IAS 28 og IAS 31.

IFRS 7: 

Nr. 3 a) endres. Nytt nr. 44D tilføyes.

i denne standard. Foretakene skal også anvende denne standard på alle derivater knyttet til andeler i 

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

anvende endringen fremadrettet.
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Nr. 4 a) og overskriften over nr. 96 er endret. Nytt nr. 97D tilføyes.

Foretakene skal også anvende denne standard på alle derivater på andeler knyttet til andeler i datterforetak 
og tilknyttede foretak eller andeler i felleskontrollert virksomhet.

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

foretak kan anvende endringen fremadrettet.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 29

Nr. 6, 15 og 19 endres. Disse endringene skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 
2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.

hensyn verken til endringer i det generelle prisnivået eller til økninger i særlige priser på innregnede eiendeler 
eller forpliktelser. Unntakene er her de eiendeler og forpliktelser som foretaket har plikt til eller velger å måle 

å regulere historisk kost og akkumulert avskrivning i henhold til endringer i den generelle prisindeksen 

kjøpsutgiftene og bearbeidingsutgiftene påløp.

for beholdninger reduseres til netto realisasjonsverdi.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 36

Nr. 134 e) endres. Nytt nr. 140C tilføyes.

 Estimater brukt til å måle gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill 
eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid

134  Et foretak skal gi følgende opplysninger som kreves av bokstav a)–f) for hver enkelt kontantgenererende 
enhet (gruppe av enheter) der den balanseførte verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt 

foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid: 
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e) Dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på virkelig verdi fratrukket 

virkelig verdi fratrukket salgsutgifter ikke beregnes ved hjelp av en observerbar markedspris for enheten 

i) en beskrivelse av hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sin fastsettelse av 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter på. De viktigste forutsetningene er de som gjenvinnbart beløp 

ii) en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til hver av de viktigste 

skiller seg fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder.

skal det også gis følgende opplysninger:

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 38

Nr. 69, 70 og 98 endres. Nytt nr. 69A og 130D tilføyes.

anskaffet eller skapt noen immateriell eiendel eller annen eiendel som kan innregnes. Når det gjelder levering 

a) …

d) …

69A  Et foretak har rett til å få tilgang til varer når det eier varene. Tilsvarende har et foretak rett til å få tilgang til 

forlange levering av varene mot betaling. Tjenester er mottatt når de blir levert av en leverandør i samsvar med 

eksempel til å levere reklame til kunder.

70  Nr. 68 utelukker ikke at et foretak innregner en forskuddsbetaling som eiendel når betaling for levering av varer 
er gjort før foretaket har oppnådd en rett til å få tilgang til disse varene. Tilsvarende utelukker nr. 68 ikke at et 
foretak innregner en forskuddsbetaling som eiendel når betaling for tjenester er gjort før foretaket har mottatt 
disse tjenestene.
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 Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode

98  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk over 

økonomiske fordelene.

skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. 

opplyse om dette.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 39

Nr. 9, 73 og AG8 endres. Nytt nr. 50A og nr. 108C tilføyes.

DEFINISJONER

9  Følgende begreper anvendes i denne standard:

…

sikringsinstrument).

b) …

a) Et derivat som tidligere var et øremerket og effektivt sikringsinstrument i en kontantstrømssikring eller 

b) Et derivat som blir til et øremerket og effektivt sikringsinstrument i en kontantstrømssikring eller 
nettoinvesteringssikring.

samsvar med nr. 45 i IFRS 4.
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 Sikringsinstrumenter

Poster som oppfyller kravene til sikringsinstrumenter

rapporterende foretaket (dvs. ekstern i forhold til konsernet eller det enkelte foretaket som det rapporteres 

et foretak kan inngå sikringstransaksjoner med andre foretak innenfor konsernet eller divisjoner innenfor 

ikke slike sikringstransaksjoner kravene til sikringsbokføring i konsernregnskapet. De kan imidlertid oppfylle 

skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. 
Et foretak skal anvende endringene i nr. 9 og 50A fra samme tidspunkt og på samme måte som foretaket 
anvendte de endringene av 2005 som er beskrevet i nr. 105A. Tidligere anvendelse av alle endringene er tillatt. 

Endringer av veiledningen i anvendelse av IAS 39

 Effektiv rente

instrumenter) for å gjenspeile faktiske og reviderte estimerte kontantstrømmer. Foretaket omberegner den 

er beregnet i samsvar med nr. 92. Justeringen blir innregnet som inntekt eller kostnad i resultatet. Dersom en 

skal virkningen av denne økningen innregnes som en justering av den effektive renten fra tidspunktet da 

endret.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 40

Nr. 8, 9, 48, 53, 54 og 57 endres. Nr. 22 oppheves, og nytt nr. 53A, 53B og 85B tilføyes.

DEFINISJONER

8  Følgende er eksempler på investeringseiendom:

a) …

e) Eiendom som er under bygging eller utvikling for framtidig bruk som investeringseiendom.

for denne standard:

a) …

e) …

 Modell med virkelig verdi

48  I unntakstilfeller kan det klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en investeringseiendom (eller når en 
eksisterende eiendom første gang blir til en investeringseiendom etter en endring av bruken) at variabiliteten i 
området med rimelige estimater av virkelige verdier vil være så stor og sannsynligheten for at de ulike utfallene 
vil være så vanskelige å vurdere at nytten av et enkelt estimat av virkelig verdi ikke vil være til stede. Dette kan 
indikere at den virkelige verdien av eiendommen ikke kan la seg fastsette på en pålitelig måte framover (se nr. 
53).
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Tilfeller der virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte

måte framover i tid. I unntakstilfeller kan det imidlertid klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en 
investeringseiendom (eller når en eksisterende eiendom første gang blir til en investeringseiendom etter en 
bruksendring) at investeringseiendommens virkelige verdi framover ikke vil kunne fastsettes på en pålitelig 

pålitelige estimater av virkelig verdi (for eksempel basert på diskonterte kontantstrømprognoser) ikke er 
tilgjengelige. Dersom et foretak slår fast at den virkelige verdien av en investeringseiendom under bygging 

fullført (det av disse tidspunktene som inntreffer først). Dersom et foretak slår fast at den virkelige verdien av 
en investeringseiendom (bortsett fra en investeringseiendom under bygging) ikke kan la seg fastsette på en 

IAS 16. Restverdien av investeringseiendommen skal antas å være lik null. Foretaket skal anvende IAS 16 fram 
til investeringseiendommen avhendes.

53A  Når et foretak blir i stand til på en pålitelig måte å måle den virkelige verdien av en investeringseiendom 

av anskaffelseskostmodellen i samsvar med IAS 16.

53B  Antakelsen om at den virkelige verdien av en investeringseiendom under bygging kan måles på en pålitelig 

investeringseiendommen ikke kan fastsettes på en pålitelig måte.

regnskapsføre hver av de resterende eiendommene ved hjelp av modellen med virkelig verdi.

ved 

a) …

IKRAFTTREDELSE

som begynner 1. januar 2009 eller senere. Et foretak kan anvende disse endringene på investeringseiendom 

investeringseiendommer under bygging var fastsatt på disse tidspunktene. Tidligere anvendelse er tillatt. 

Vedlegg til endringer av IAS 40

Endring av IAS 16

Foretakene skal anvende endringen av IAS 16 i dette vedlegg når de anvender de tilknyttede endringene av IAS 40.

Nr. 5 endres. Nytt nr. 81E tilføyes:

5  Et foretak som anvender anskaffelseskostmodellen for investeringseiendom i samsvar med IAS 40: 



2.10.2014 Nr. 56/1843EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IKRAFTTREDELSE

fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere 

dette.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 41

Nr. 5, 6, 17, 20 og 21 endres. Nytt nr. 60 tilføyes.

DEFINISJONER

5  Følgende begreper anvendes i denne standard:

eiendeler som er beregnet på salg eller på omarbeiding til landbruksprodukter eller til ytterligere biologiske 
eiendeler.

…

a) …

Måling av endring

rutinemessig som en del av forvaltningsfunksjonen.

benytte.

21  Formålet med en beregning av nåverdien av framtidige kontantstrømmer er å fastsette virkelig verdi av en 
biologisk eiendel med dens nåværende plassering og i dens nåværende tilstand. Et foretak tar hensyn til dette 

fastsettelsen av nåverdien av forventede netto kontantstrømmer skal et foretak inkludere netto kontantstrømmer 
som markedsdeltakere ville forvente at eiendelen genererer i det mest relevante markedet.

foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. 
januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere 
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DEL II

Endringene i del II skal også anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. 
Tidligere anvendelse er tillatt.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 8

Nr. 7, 9 og 11 endres.

 Valg og anvendelse av regnskapsprinsipper

9  IFRS-er ledsages av en veiledning for å bistå foretak ved anvendelsen av kravene i IFRS-ene. Alle slike 

følgende kilder i synkende rekkefølge:

Rammen.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 10

Nr. 13 endres.

13 Dersom det er vedtatt at det skal utdeles utbytte (dvs. utbyttet er behørig godkjent og ikke lenger underlagt 

eksisterer noen slik plikt. Opplysninger om slikt utbytte skal gis i notene i samsvar med IAS 1: «Presentasjon 

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 20

En fotnote tilføyes til standardens tittel foran nr. 1, og nr. 2 b), 12–18, 20–22, 26, 27 og 32 endres.

Fotnote til standardens tittel:

2  Denne standard omhandler ikke

b) offentlig støtte som ytes til et foretak i form av fordeler ved fastsettelse av skattepliktig inntekt eller 
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d) …

12 Offentlige tilskudd skal innregnes i resultatet på systematisk grunnlag over de regnskapsperiodene da foretaket 
innregner som kostnad de tilknyttede kostnadene som de offentlige tilskuddene er ment å kompensere for.

14  Følgende momenter støtter kapitalmetoden:

representerer en bonus fra offentlige myndigheter uten noen tilknyttede kostnader.

15  Følgende momenter støtter resultatmetoden:

b) offentlige tilskudd er sjelden vederlagsfrie. Foretaket gjør seg fortjent til dem ved at det overholder 
vilkårene deres og oppfyller de planlagte forpliktelsene. Tilskuddene bør derfor innregnes i resultatet over 
de regnskapsperiodene da foretaket innregner som kostnad de tilknyttede kostnadene som de offentlige 

16  Det er grunnleggende for resultatmetoden at offentlige tilskudd bør innregnes i resultatet på systematisk 
grunnlag over de regnskapsperiodene da foretaket innregner som kostnad de tilknyttede kostnadene som de 
offentlige tilskuddene er ment å kompensere for. Innregning av offentlige tilskudd i resultatet når disse mottas 

akseptabelt dersom det ikke forelå noe grunnlag for å henføre et tilskudd til andre regnskapsperioder enn den 
det ble mottatt i.

innregnet i resultatet i samme regnskapsperiode som de aktuelle kostnadene. På samme måte innregnes tilskudd 
knyttet til avskrivbare eiendeler normalt i resultatet over de samme regnskapsperiodene og i samme forhold 
som avskrivningskostnadene av disse eiendelene innregnes.

innregnet i resultatet over de regnskapsperiodene som inneholder utgiften ved å oppfylle forpliktelsene. Som 

det kan derfor være hensiktsmessig å innregne tilskuddet i resultatet over bygningens levetid.

20 Et offentlig tilskudd som blir mottakbart som kompensasjon for kostnader eller underskudd som allerede er 

innregnes i resultatet i den regnskapsperioden det blir mottakbart.
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forstått.

22  Et offentlig tilskudd kan bli mottakbart for et foretak som kompensasjon for utgifter eller underskudd påløpt 
i en tidligere periode. Et slikt tilskudd innregnes i resultatet i den regnskapsperioden det blir mottakbart for 

 Presentasjon av tilskudd knyttet til eiendeler

26  Etter den ene metoden innregnes tilskuddet som utsatt inntekt som innregnes i resultatet på systematisk 
grunnlag over eiendelens utnyttbare levetid.

27  Etter den andre metoden trekkes tilskuddet fra ved beregning av eiendelens balanseførte verdi. Tilskuddet 
innregnes i resultatet over levetiden til en avskrivbar eiendel som en redusert avskrivningskostnad.

 Tilbakebetaling av offentlige tilskudd

et tilskudd knyttet til resultat skal først føres mot alle ikke-amortiserte periodiseringsposter som er innregnet i 

den utsatte inntekten med det beløp som skal tilbakebetales. Den økte kumulative avskrivningen som ville vært 

i resultatet.

Vedlegg til endringer av IAS 20

Endringer av IAS 41

Foretakene skal anvende endringene av IAS 41 i dette vedlegg når de anvender de tilknyttede endringene av IAS 20.

Nr. 34-36 endres.

knyttet til det offentlige tilskuddet er oppfylt.

36  Betingelsene for offentlige tilskudd varierer. Et offentlig tilskudd kan for eksempel ha som betingelse at 

dersom det driver landbruk i mindre enn fem år. I dette tilfellet innregnes det offentlige tilskuddet i resultatet 
først når de fem årene har gått. Men dersom betingelsene for det offentlige tilskuddet tillater at en del av det blir 
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Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 29

En fotnote tilføyes til standardens tittel foran nr. 1, og nr. 8, 14, 20, 28 og 34 endres.

Fotnote til standardens tittel:

av rapporteringsperioden. Tilsvarende tall for forrige periode som kreves i henhold til IAS 1: «Presentasjon av 

i den målenhet som gjelder ved slutten av rapporteringsperioden. For presentasjon av sammenligningstall i en 

 Finansregnskap basert på historisk kost

Balanseoppstilling

14  Alle andre eiendeler og forpliktelser er ikke-monetære. Noen ikke-monetære poster balanseføres som de beløp 

Gevinster eller tap på netto monetær stilling

netto monetær stilling i oppstillingen over totalresultat.

 Tilsvarende tall

som gjelder ved slutten av rapporteringsperioden. For presentasjon av sammenligningstall i en annen 
presentasjonsvaluta anvendes nr. 42 b) og nr. 43 i IAS 21.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 34

Nr. 11 endres, og en ny fotnote tilføyes.

basisresultat og utvannet resultat per aksje for denne perioden når foretaket faller inn under virkeområdet for 
1).

(1
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Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 40

Nr. 31 og nr. 50 endres.

 Regnskapsprinsipp

modellen med virkelig verdi til anskaffelseskostmodellen vil føre til en mer relevant presentasjon.

 Modell med virkelig verdi

et foretak unngå dobbeltregning av eiendeler eller forpliktelser som er innregnet som separate eiendeler eller 
forpliktelser. Eksempler:

a) …

kontantstrømmer (herunder variable leiebetalinger som forventes å komme til betaling). Av dette følger 

eventuelle innregnede leieavtaleforpliktelser tilbakeføres for å komme fram til investeringseiendommens 
balanseførte verdi ved hjelp av modellen med virkelig verdi.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 41

Nr. 4 og 5 endres og nr. 14 oppheves. Begrepene «estimerte omsetningsutgifter» og «omsetningsutgifter» endres til 
«salgsutgifter» på følgende steder:

– Standard (nr. 12, 13, 26-28, 30-32, 34, 35, 38, 40, 48, 50 og 51)

av bearbeiding etter innhøsting:

Biologiske eiendeler Landbruksprodukter Produkter som er et resultat av 
bearbeiding etter innhøsting

…

Trær i en skogbeplantning Felte trær

…

DEFINISJONER

5  Følgende begreper anvendes i denne standard:

…

og inntektsskatt.
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Vedlegg til endringer av IAS 41

Endringer av andre IFRS-er

Foretakene skal anvende disse endringene av IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», IAS 2: 
«Beholdninger» og IAS 36: «Verdifall på eiendeler» når de anvender de tilknyttede endringene av IAS 41.

IFRS 5:

Nr. 5 endres.

5  Målingsbestemmelsene i denne IFRS(1

avhendingsgruppe:

a) …

f) …

IAS 2: 

Nr. 20 endres.

tidspunktet.

Nr. 2 og 5 endres.

a) …

g) biologiske eiendeler knyttet til landbruk og som måles til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter (se IAS 41: 

h) …

investeringseiendom målt til virkelig verdi i samsvar med IAS 40 eller for biologiske eiendeler knyttet til 
landbruk målt til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter i samsvar med IAS 41. Denne standard gjelder imidlertid 

a) …

______________

(1


