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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.

regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle instrumenter 

benyttes som sikringsinstrument.

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

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2010 av 29. januar 2010 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.

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle 

til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av IAS 39 som fastsatt 

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.

(3

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2009

av 15. september 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 internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39(*)

2015/EØS/10/50

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

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

_____________



12.2.2015 Nr. 10/549EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IAS 39

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 

opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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Poster som kan være sikringsobjekter (endring av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»)

endringer i regnskapsmessige estimater og feil»

Sikringsobjekter (nr. 78-84)

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter (nr. 78-80)

i et sikringsforhold. Et foretak kan også øremerke bare endringer i kontantstrømmene eller den virkelige 
verdien for et sikringsobjekt over eller under en angitt pris eller annen variabel (ensidig risiko). Egenverdien 
av en kjøpt opsjon som er et sikringsinstrument (forutsatt at den har de samme hovedvilkår som den 

for eksempel øremerke variabiliteten i utfall av framtidige kontantstrømmer som er resultat av et forventet 
kjøp av en råvare. I et slikt tilfelle øremerkes bare tap av kontantstrømmer som følger av en prisøkning som 
overstiger det angitte nivå. Den sikrede risikoen omfatter ikke tidsverdien av en kjøpt opsjon fordi tidsverdien 
ikke er en del av den forventede transaksjonen som påvirker resultatet (nr. 86 b)).

virkelig verdi som kan henføres til noe (men ikke all) risiko.

bare noe risiko).

øremerkede andelene skal kunne måles på en pålitelig måte. Eksempler:

pålitelig måte.

obligasjon (forutsatt at det ikke er noe krav om å regnskapsføre det innebygde derivatet separat) er 
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Sikringsbokføring (nr. 85-102)

Vurdering av sikringseffektivitet

i opsjonsavtalens egenverdi som sikringsinstrument. En slik øremerking kan føre til et sikringsforhold som 
er absolutt effektivt med hensyn til å oppnå utlignende endringer i kontantstrømmer som kan henføres til en 
sikret ensidig risiko ved en forventet transaksjon dersom hovedvilkårene for den forventede transaksjonen og 
sikringsinstrumentet er de samme.

omfatter ikke en opsjons tidsverdi. I dette tilfellet blir det derfor ingen motregning mellom kontantstrømmer 
knyttet til den betalte premiens tidsverdi og den øremerkede sikrede risiko. 

__________________________________


