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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 30. november 2006 kunngjorde Den internasjonale 

 

som presiserer hvordan bestemmelsene i de 

som allerede er godkjent av Kommisjonen, skal 

presiserer hvordan infrastruktur som er omfattet 
av en tjenesteutsettingsordning, skal innregnes 
i konsesjonsinnehaverens regnskap. Tolkningen 
presiserer dessuten forskjellen mellom ulike faser i 
en tjenesteutsettingsordning (bygge-/driftsfaser) samt 

i hvert enkelt tilfelle. Det skilles mellom to måter å 
innregne infrastruktur samt tilknyttede driftsinntekter 

og immaterielle eiendeler), avhengig av hvordan 
konsesjonsinnehaveren eksponeres for usikkerhet i sine 
framtidige driftsinntekter.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) in-
-

kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i for-
ordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar med kommisjons-

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2009 av 25. september 2009 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 19.11.2009, s. 18.

(1

(2

beslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 om opprettelse 

standarder som skal bistå Kommisjonen med hensyn 
 

3) har 

uttalelse om godkjenning for å være balansert og objektiv, 
og underrettet Kommisjonen om dette.

for å sikre samsvar mellom de aktuelle internasjonale 
regnskapsstandardene.

5) Det forutsettes at selskapene kan anvende eller fortsette å 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

Artikkel 1

innsettes som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

fastsatt i vedlegget til denne forordning.

(3

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 254/2009

av 25. mars 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 hensyn til tolkning nr. 12 fra Den internasjonale 

2014/EØS/69/14
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Artikkel 2

det regnskapsåret som begynner etter at denne forordning trer i kraft.

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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IFRICTOLKNING 12

Tjenesteutsettingsordninger

tjenesteordninger for å tiltrekke deltakelse fra privat 

tjeneste

benyttes til å levere den offentlige tjeneste

3  Et særtrekk ved disse tjeneste tjeneste. 
Offentlig politikk tilsier at tjenestene knyttet til infrastruktur skal ytes til allmennheten, uansett identiteten til den 

a) Den part som tildeler tjenesteordningen (oppdragsgiveren) er en offentlig enhet, herunder et statlig organ, eller 
et privat foretak som er tillagt ansvaret for tjenesten.

opptrer ikke bare som en agent på vegne av oppdragsgiveren.
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gjennom tjeneste

inn under virkeområdet for denne tolkning.

7  Denne tolkning kommer til anvendelse på både 

tjenesteordningens formål, og 

tjenesteordningens formål.

8  Denne tolkning fastsetter ikke hvordan infrastruktur som var innehatt og innregnet som eiendom, anlegg og utstyr 
tjeneste

16) får anvendelse på slik infrastruktur.

10  Denne tolkning fastsetter allmenne prinsipper for innregning og måling av pliktene og de tilknyttede rettighetene 

b) innregning og måling av vederlag for ordningen, 

c) bygge eller oppgraderingstjenester, 

d) driftstjenester, 

e) låneutgifter, 

 Behandling av operatørens rettigheter over infrastrukturen

11  Infrastruktur innenfor virkeområdet for denne tolkning skal ikke innregnes som eiendom, anlegg og utstyr hos 
tjenesteordningen ikke overdrar retten til å kontrollere bruken av den 

offentlige tjeneste
offentlige tjenesten på vegne av oppdragsgiveren i samsvar med vilkårene angitt i kontrakten.
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 Innregning og måling av vederlag for ordningen

som tjeneste
benyttes til å yte en offentlig tjeneste, og driver og vedlikeholder denne infrastrukturen (driftstjenester) i en nærmere 
angitt periode.

tjeneste (dvs. bygge- eller oppgraderingstjenester og i tillegg driftstjenester) i 
henhold til én enkelt kontrakt eller ordning, skal vederlag som er mottatt eller skal mottas, fordeles med henvisning 

 Bygge eller oppgraderingstjenester

 Vederlag som oppdragsgiveren gir til operatøren

b) en immateriell eiendel.

og oppdragsgiveren har liten, om enn noen, mulighet til å unngå betaling, vanligvis fordi avtalen kan fullbyrdes 

tjeneste

nærmere angitte kvalitets eller effektivitetskrav.

brukere av den offentlige tjenesten en avgift. En rett til å pålegge brukere av den offentlige tjenesten en slik avgift 

benytter seg av tjenesten.

eller skal mottas.

og, der dette foreligger, relevant avtalerett.

 Driftstjenester

 Kontraktsregulerte plikter til å gjenopprette infrastrukturen til et nærmere angitt tjenestenivå

infrastrukturen til et nærmere angitt tjenestenivå, eller b) om å gjenopprette infrastrukturen til en nærmere angitt 
tjeneste

om å vedlikeholde eller gjenopprette infrastruktur skal, bortsett fra et eventuelt oppgraderingselement (se nr. 14), 

opp den nåværende plikten på balansedagen.

 Låneutgifter som operatøren pådrar seg

eiendel (en rett til å pålegge brukere av den offentlige tjenesten en avgift). I dette tilfellet skal låneutgifter som er 
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 Finansiell eiendel

a) et lån eller en fordring, 

skal innregnes i resultatet.

 Immateriell eiendel

eller mot en kombinasjon av monetære og ikkemonetære eiendeler.

 Elementer som oppdragsgiveren leverer til operatøren

tjenesteordningens 

skal innregne en forpliktelse med hensyn til uoppfylte plikter denne har tatt på seg i bytte mot eiendelene.

28  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2008 eller 
senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på perioder som begynner 
tidligere enn 1. januar 2008, skal foretaket opplyse om dette.

tilbakevirkende kraft.

30  Dersom det for en bestemt tjeneste

som presenteres, 

Vedlegg A

VEILEDNING I ANVENDELSE

Dette vedlegg er en integrert del av denne tolkning.

nr. 5)
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omhandlet i vilkår a) vil kunne skje ved kontrakt eller på annen måte (for 

skal oppdragsgiveren og eventuelle nærstående parter vurderes sammen. Dersom oppdragsgiveren er en 
offentlig enhet, skal offentlig sektor som helhet, sammen med eventuelle reguleringsmyndigheter som opptrer i 
allmennhetens interesse, for denne tolknings formål anses som nærstående parter til oppdragsgiveren.

at prisen blir regulert av oppdragsgiveren, av en kontrakt eller av en reguleringsmyndighet, for eksempel ved 

avkastning, og priselementet i kontrolltesten er oppfylt.

verdien av infrastrukturen som om den allerede hadde den alder og var i den tilstand som den forventes å være i 

fullmakter.

eller taket på en bygning), skal infrastrukturelementet vurderes under ett. Vilkår b) er dermed oppfylt for hele 
infrastrukturen, herunder den delen som blir skiftet ut, dersom oppdragsgiveren kontrollerer en betydelig 
restinteresse i den endelige utskiftingen av den aktuelle delen.

a) En infrastruktur som fysisk kan skilles ut og er i stand til å bli uavhengig drevet og dessuten oppfyller 

helhet benyttes til uregulerte formål. Dette kan for eksempel gjelde en privat avdeling på et sykehus, der 
resten av sykehuset blir benyttet av oppdragsgiveren til å behandle pasienter fra den offentlige helsetjenesten.

b) Når rene tilleggsaktiviteter (som en sykehusbutikk) er uregulerte, skal kontrolltestene anvendes som om 
disse tjenestene ikke eksisterte, fordi i de tilfeller der oppdragsgiveren kontrollerer tjenestene på den måten 
som er beskrevet i nr. 5, vil tilstedeværelsen av tilleggsaktiviteter ikke redusere oppdragsgiverens kontroll 
over infrastrukturen.

Vedlegg B

ENDRINGER AV IFRS 1 OG ANDRE TOLKNINGER

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2008 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

angitt nedenfor. Ny tekst vises som understreket og opphevet tekst som gjennomstreket.

førstegangsbrukers 
25H
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k) leieavtaler (nr. 25F), og

25G), og 

m) 

Tjenesteutsettingsordninger

4  Denne tolkning får ikke anvendelse på ordninger som 

, eller 

b) 

ny tekst understreket).

, og 

e) hvordan tjeneste

______________________________


