
25.6.2015 Nr. 37/169EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

ut fra følgende betraktninger:

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

2) 18. juni 2009 kunngjorde IASB (International Accounting 
Standards Board) «Endringer av internasjonal standard 
for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2: «Aksjebasert 
betaling»», heretter kalt «endring av IFRS 2». Endringen 
av IFRS 2 presiserer den regnskapsmessige behandlingen 
av aksjebaserte transaksjoner der leverandøren av 
varer og tjenester mottar kontant betaling, og et annet 
konsernforetak pådrar seg forpliktelsen (konserninterne 
aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i 
kontanter).

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at endringen av IFRS 2 
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 for 
regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen med 
hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)(3) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 24.3.2010, s. 42, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 23.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.
(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

  har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

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

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 
endringer:

1. IFRS 2 «Aksjebasert betaling» endres i samsvar med 
endringene av IFRS 2 «Aksjebasert betaling», som fastsatt 
i vedlegget til denne forordning.

2. Tolkning nr. 8 og 11 fra Den internasjonale tolkningskomité 
for finansiell rapportering (IFRIC) oppheves.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning, senest fra første dag i det regnskapsåret 
som begynner etter 31. desember 2009.

Artikkel 3

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010

av 23. mars 2010

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 standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

2015/EØS/37/20

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

Utferdiget i Brussel, 23. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRS 2 Endring av IFRS 2: «Aksjebasert betaling»

_______________________________________________________________________________________________
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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Endring av IFRS 2: «Aksjebasert betaling»

VIRKEOMRÅDE

Nr. 2 endres, nr. 3 utgår og nytt nr. 3A tilføyes.

2  Et foretak skal anvende denne IFRS ved regnskapsføring av alle aksjebaserte transaksjoner enten foretaket kan 
spesifisere enkelte eller samtlige varer eller tjenester som er mottatt, eller ikke, herunder

a) aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital,

b) aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter, og

c) transaksjoner der foretak mottar eller anskaffer varer eller tjenester, og vilkårene for ordningen gir enten 
foretaket eller leverandøren av disse varene eller tjenestene et valg mellom at foretaket gjør opp transaksjonen 
i kontanter (eller andre eiendeler) eller ved å utstede egenkapitalinstrumenter,

bortsett fra i de tilfellene som det vises til i nr. 3A-6. Dersom det ikke finnes varer eller tjenester som spesifikt kan 
identifiseres, kan andre omstendigheter tyde på at varer eller tjenester er (eller vil bli) mottatt, og i slike tilfeller får 
IFRS 2 anvendelse.

3  [Opphevet]

3A  En aksjebasert betalingstransaksjon kan bli gjort opp av et annet konsernforetak (eller en aksjeeier i et 
konsernforetak) på vegne av det foretaket som mottar eller anskaffer varene eller tjenestene. Nr. 2 får også 
anvendelse på et foretak som

a) mottar varer eller tjenester når et annet foretak i samme konsern (eller en aksjeeier i et konsernforetak) har 
plikt til å gjøre opp den aksjebaserte betalingstransaksjonen, eller

b) har plikt til å gjøre opp en aksjebasert betalingstransaksjon når et annet foretak i samme konsern mottar 
varene eller tjenestene, 

med mindre overføringen klart har et annet formål enn betaling for varer eller tjenester levert til foretaket 
som mottar dem.

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER SOM GJØRES OPP I EGENKAPITAL

Nytt nr. 13A skal lyde:

Oversikt

13A  Særlig nevnes at dersom et eventuelt identifiserbart vederlag som mottas av foretaket, viser seg å være lavere 
enn den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene eller den påløpte forpliktelsen, vil en slik 
omstendighet indikere at annet vederlag (dvs. uidentifiserbare varer eller tjenester) er (eller vil bli) mottatt av 
foretaket. Foretaket skal måle de mottatte identifiserbare varene eller tjenestene i samsvar med IFRS 2. Foretaket 
skal måle de uidentifiserbare varene eller tjenestene som er (eller vil bli) mottatt, som differansen mellom den 
virkelige verdien av den aksjebaserte betalingen og den virkelige verdien av eventuelle identifiserbare varer eller 
tjenester som er (eller vil bli) mottatt. Foretaket skal måle de mottatte uidentifiserbare varene eller tjenestene på 
tildelingstidspunktet. Ved transaksjoner som gjøres opp i kontanter, skal imidlertid forpliktelsen måles på nytt ved 
slutten av hver rapporteringsperiode inntil den er gjort opp i samsvar med nr. 30–33.

Aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom konsernforetak

Etter nr. 43 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 43A-43D.

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER MELLOM KONSERNFORETAK (ENDRINGER 2009)

43A  Ved aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom konsernforetak skal foretaket som mottar varene eller tjenestene, 
i sitt separate eller individuelle finansregnskap måle de mottatte varene eller tjenestene enten som en aksjebasert 
betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital, eller som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i 
kontanter, ved å vurdere 
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a) den tildelte avlønningens art, og

b) foretakets egne rettigheter og plikter.

Beløpet som innregnes av foretaket som mottar varene eller tjenestene, kan avvike fra beløpet som innregnes 
av konsernet eller av et annet konsernforetak som gjør opp den aksjebaserte betalingstransaksjonen.

43B  Foretaket som mottar varene eller tjenestene, skal måle de mottatte varene eller tjenestene som en aksjebasert 
betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital når

a) den tildelte avlønningen er dets egne egenkapitalinstrumenter, eller

b) foretaket ikke har plikt til å gjøre opp den aksjebaserte betalingstransaksjonen.

Foretaket skal senere måle en slik aksjebasert betalingstransaksjon på nytt bare dersom det skjer endringer i 
innvinningsbetingelsene, bortsett fra markedsbetingelser, i samsvar med nr. 19–21. I alle andre tilfeller skal 
foretaket som mottar varene eller tjenestene, måle de mottatte varene eller tjenestene som en aksjebasert 
betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter.

43C Foretaket som gjør opp en aksjebasert betalingstransaksjon når et annet foretak i konsernet mottar varene eller 
tjenestene, skal innregne transaksjonen som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital bare 
dersom den gjøres opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter. I andre tilfeller skal transaksjonen innregnes 
som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter.

43D Noen konserninterne transaksjoner innebærer tilbakebetalingsordninger som krever at et konsernforetak betaler 
et annet konsernforetak for å foreta de aksjebaserte betalingene til leverandørene av varer eller tjenester. I slike 
tilfeller skal foretaket som mottar varene eller tjenestene, regnskapsføre den aksjebaserte betalingstransaksjonen 
i samsvar med nr. 43B, uavhengig av konserninterne tilbakebetalingsordninger.

IKRAFTTREDELSE

Nytt nr. 63, ny overskrift og nytt nr. 64 tilføyes.

63  Et foretak skal anvende følgende endringer fra «Konserninterne aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres 
opp i kontanter», utstedt i juni 2009, med tilbakevirkende kraft, med forbehold for overgangsbestemmelsene i 
nr. 53–59, i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil» på årsregnskap 
som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere:

a) endringen av nr. 2, opphevingen av nr. 3 og tilføyelsen av nr. 3A og 43A–43D og av nr. B45, B47, B50, B54, 
B56–B58 og B60 i vedlegg B når det gjelder regnskapsføring av transaksjoner mellom konsernforetak,

b) de reviderte definisjonene i vedlegg A av følgende begreper:

– aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter

– aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital

– aksjebasert betalingsordning og

– aksjebasert betalingstransaksjon.

Dersom de opplysningene som er nødvendige for tilbakevirkende anvendelse, ikke er tilgjengelige, skal foretaket 
i sitt separate eller individuelle finansregnskap gjenspeile de beløp som tidligere er innregnet i konsernregnskapet. 
Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en periode som begynner tidligere 
enn 1. januar 2010, skal foretaket opplyse om dette.
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OPPHEVING AV TOLKNINGER

64 «Konserninterne aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter», utstedt i juni 2009, erstatter 
IFRIC 8: «Virkeområdet for IFRS 2» og IFRIC 11 «IFRS 2 — Transaksjoner med konsernets aksjer og egne 
aksjer». Endringene i nevnte dokument omfattet følgende tidligere krav fastsatt i IFRIC 8 og IFRIC 11:

a) Endring av nr. 2 og tilføyelse av nr. 13A med hensyn til regnskapsføring av transaksjoner der foretaket ikke 
kan spesifikt identifisere enkelte eller samtlige varer eller tjenester som er mottatt. Disse kravene gjaldt for 
regnskapsperioder som begynte 1. mai 2006 eller senere.

b) Tilføyelse av nr. B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 og B61 i vedlegg B med hensyn til regnskapsføring av 
transaksjoner mellom konsernforetak. Disse kravene gjaldt for regnskapsperioder som begynte 1. mars 2007 
eller senere.

Disse kravene ble anvendt med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8, med forbehold for 
overgangsbestemmelsene i IFRS 2.

DEFINISJONER

I vedlegg A endres følgende definisjoner og en fotnote tilføyes.

aksjebasert betalingstransaksjon 
som gjøres opp i kontanter

Aksjebasert betalingstransaksjon der foretaket anskaffer varer eller tjenester 
ved å pådra seg en forpliktelse til å overføre kontanter eller andre eiendeler til 
leverandøren av disse varene eller tjenestene for beløp som er basert på kursen (eller 
verdien) av foretakets eller et annet konsernforetaks egenkapitalinstrumenter 
(herunder aksjer eller aksjeopsjoner),

aksjebasert betalingstransaksjon 
som gjøres opp i egenkapital

Aksjebasert betalingstransaksjon der foretaket

a) mottar varer eller tjenester som vederlag for sine egne 
egenkapitalinstrumenter (herunder aksjer og aksjeopsjoner), eller 

b) mottar varer eller tjenester, men ikke har plikt til å gjøre opp transaksjonen 
med leverandøren.

aksjebasert betalingsordning En avtale mellom foretaket (eller et annet konsernforetak(a) eller en aksjeeier i 
et konsernforetak) og en annen part (herunder en ansatt) som gir den annen part 
rett til å motta

a) kontanter eller andre av foretakets eiendeler for beløp som er basert 
på kursen (eller verdien) av foretakets eller et annet konsernforetaks 
egenkapitalinstrumenter (herunder aksjer eller aksjeopsjoner), eller

b) foretakets eller et annet konsernforetaks egenkapitalinstrumenter (herunder 
aksjer eller aksjeopsjoner),

forutsatt at de nærmere angitte innvinningsbetingelsene eventuelt er oppfylt.

a) Et «konsern» defineres i nr. 4 i IAS 27 «Konsernregnskap og separat 
finansregnskap» som et «morforetak og alle dets datterforetak» sett fra det 
rapporterende foretakets overordnede morforetaks perspektiv.

aksjebasert betalingstransaksjon En transaksjon der foretaket

a) mottar varer eller tjenester fra leverandøren av disse varene eller tjenestene 
(herunder en ansatt) innenfor rammen av en aksjebasert betalingsordning, 
eller

b) forplikter seg til å gjøre opp transaksjonen med leverandøren innenfor 
rammen av en aksjebasert betalingsordning når et annet konsernforetak 
mottar varene eller tjenestene.
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VIRKEOMRÅDET FOR IFRS 2

I vedlegg B «Veiledning i anvendelse» tilføyes ny overskrift og nytt nr. B45–B61.

Aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom konsernforetak (endringer 2009)

B45  Nr. 43A–43C omhandler regnskapsføring av aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom konsernforetak i det 
enkelte foretaks separate eller individuelle finansregnskap. Nr. B46–B61 omhandler hvordan kravene i nr. 43A–43C 
skal anvendes. Som nevnt i nr. 43D kan det være flere grunner til å anvende aksjebaserte betalingstransaksjoner 
mellom konsernforetak, avhengig av fakta og omstendigheter. Derfor er denne beskrivelsen ikke uttømmende og 
forutsetter at når foretaket som mottar varene eller tjenestene, ikke har plikt til å gjøre opp transaksjonen, utgjør 
den et morforetaks egenkapitalbidrag til datterforetaket, uavhengig av konserninterne tilbakebetalingsordninger.

B46  Selv om beskrivelsen nedenfor fokuserer på transaksjoner med ansatte, skal den også anvendes på lignende 
aksjebaserte betalingstransaksjoner med vareleverandører eller tjenesteytere som ikke er ansatt. Det kan foreligge 
en ordning mellom et morforetak og dets datterforetak som krever at datterforetaket skal betale morforetaket for 
at egenkapitalinstrumentene stilles til rådighet for de ansatte. Beskrivelsen nedenfor omhandler ikke hvordan en 
slik konsernintern betalingsordning skal regnskapsføres.

B47  Det er vanlig å støte på fire problemstillinger i forbindelse med aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom 
konsernforetak. For enkelhets skyld omhandler eksemplene nedenfor problemstillingene knyttet til et morforetak 
og dets datterforetak.

Aksjebaserte betalingsordninger som omfatter et foretaks egne egenkapitalinstrumenter

B48  Den første problemstillingen er hvorvidt følgende transaksjoner som omfatter et foretaks egne 
egenkapitalinstrumenter, bør regnskapsføres som oppgjort i egenkapital eller som oppgjort i kontanter i samsvar 
med kravene i denne IFRS:

a) et foretak tildeler sine ansatte rett til egenkapitalinstrumenter i foretaket (for eksempel aksjeopsjoner), og 
velger eller er forpliktet til å kjøpe egenkapitalinstrumenter (dvs. egne aksjer) fra en annen part for å oppfylle 
sine plikter overfor sine ansatte, og

b) de ansatte i et foretak tildeles rett til egenkapitalinstrumenter i foretaket (for eksempel aksjeopsjoner), 
enten av foretaket selv eller av foretakets aksjonærer, og foretakets aksjonærer stiller de nødvendige 
egenkapitalinstrumentene til rådighet.

B49  Foretaket skal regnskapsføre aksjebaserte betalingstransaksjoner der det mottar tjenester som vederlag for sine 
egne egenkapitalinstrumenter, som transaksjoner som gjøres opp i egenkapital. Dette gjelder uansett om foretaket 
selv velger eller er pålagt å kjøpe disse egenkapitalinstrumentene fra en annen part for å oppfylle sine plikter 
overfor sine ansatte i henhold til den aksjebaserte betalingsordningen. Dette gjelder også uansett om

a) den ansattes rett til foretakets egenkapitalinstrumenter ble tildelt av foretaket selv eller av dets aksjonær(er), 
eller

b) den aksjebaserte betalingsordningen ble innført av foretaket selv eller av dets aksjonær(er).

B50  Dersom aksjeeieren har plikt til å gjøre opp transaksjonen med de ansatte i foretaket som det er investert i, yter 
aksjeeieren dette foretakets egenkapitalinstrumenter og ikke sine egne. Dersom foretaket som det er investert i, 
tilhører samme konsern som aksjeeieren, i samsvar med nr. 43C, skal aksjeeieren derfor måle sin forpliktelse i 
samsvar med de krav som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter, i sitt separate 
finansregnskap, og de krav som gjelder aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital, i sitt 
konsernregnskap.

Aksjebaserte betalingsordninger som omfatter morforetakets egenkapitalinstrumenter

B51  Den andre problemstillingen gjelder aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom to eller flere foretak innenfor 
samme konsern som omfatter et egenkapitalinstrument i et annet konsernforetak. Ansatte i et datterforetak får 
for eksempel tildelt rett til morforetakets egenkapitalinstrumenter som vederlag for tjenester som de har ytt til 
datterforetaket.
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B52  Den andre problemstillingen omhandler derfor følgende aksjebaserte betalingsordninger:

a) et morforetak tildeler rett til foretakets egenkapitalinstrumenter direkte til datterforetakets ansatte: 
morforetaket (ikke datterforetaket) har plikt til å yte egenkapitalinstrumentene til datterselskapets ansatte, og

b) et datterforetak tildeler sine ansatte rett til morforetakets egenkapitalinstrumenter: datterforetaket har plikt til 
å yte egenkapitalinstrumentene til sine ansatte.

E t  m o r f o r e t a k  t i l d e l e r  d a t t e r f o r e t a k e t s  a n s a t t e  r e t t  t i l  s i n e  e g e n k a p i t a l i n s t r u m e n t e r 
( n r .  B  5 2  a ) )

B53  Datterforetaket har ikke plikt til å yte sitt morforetaks egenkapitalinstrumenter til datterforetakets ansatte. 
Foretaket skal derfor i samsvar med nr. 43B måle de tjenestene det har mottatt fra sine ansatte i samsvar med de 
krav som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital, og innregne en tilsvarende 
økning i egenkapital som et bidrag fra sitt morforetak.

B54  Morforetaket har plikt til å gjøre opp transaksjonen med datterforetakets ansatte ved å yte morforetakets egne 
egenkapitalinstrumenter. Morforetaket skal derfor i samsvar med nr. 43C måle sin forpliktelse i samsvar med de 
krav som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital.

E t  d a t t e r f o r e t a k  t i l d e l e r  s i n e  a n s a t t e  r e t t  t i l  m o r f o r e t a k e t s  e g e n k a p i t a l i n s t r u m e n t e r 
( n r .  5 2  b ) )

B55  Ettersom datterforetaket ikke oppfyller noen av kravene i nr. 43B, skal det regnskapsføre transaksjonen 
med sine ansatte som oppgjort i kontanter. Dette kravet gjelder uansett hvordan datterforetaket oppnår de 
egenkapitalinstrumentene som skal oppfylle dets plikter overfor de ansatte.

Aksjebaserte betalingsordninger som omfatter betaling til ansatte som gjøres opp i kontanter

B56 Den tredje problemstillingen gjelder hvordan et foretak som mottar varer eller tjenester fra sine leverandører 
(herunder ansatte), bør regnskapsføre aksjebaserte ordninger som gjøres opp i kontanter, når foretaket selv ikke 
har plikt til å foreta de nødvendige betalingene til sine leverandører. Det kan for eksempel være tale om følgende 
ordninger, der morforetaket (ikke foretaket selv) har plikt til å foreta de nødvendige kontantutbetalingene til 
foretakets ansatte:

a) Foretakets ansatte mottar kontantutbetalinger som er knyttet til prisen på dets egenkapitalinstrumenter.

b) Foretakets ansatte mottar kontantutbetalinger som er knyttet til prisen på morforetakets egenkapitalinstrumenter.

B57  Datterforetaket har ikke plikt til å gjøre opp transaksjonen med sine ansatte. Datterforetaket skal derfor 
regnskapsføre transaksjonen med sine ansatte som oppgjort i egenkapital og innregne en tilsvarende økning i 
egenkapital som et bidrag fra sitt morforetak. Datterforetaket skal senere måle kostnaden ved transaksjonen på 
nytt dersom det skjer endringer som følge av at innvinningsbetingelsene, bortsett fra markedsbetingelser, ikke 
er oppfylt i samsvar med nr. 19–21. Denne målingen skiller seg fra målingen av transaksjonen som oppgjort i 
kontanter i konsernregnskapet.

B58  Ettersom morforetaket har plikt til å gjøre opp transaksjonen med de ansatte og vederlaget er i form av kontanter, 
skal morforetaket (og konsernet) i samsvar med nr. 43C måle sin forpliktelse i samsvar med de krav som gjelder 
for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter.

Overføring av ansatte mellom konsernforetak

B59  Den fjerde problemstillingen gjelder konserninterne aksjebaserte betalingsordninger som omfatter ansatte i 
mer enn ett konsernforetak. Et morforetak kan for eksempel tildele de ansatte i sine datterforetak rett til sine 
egenkapitalinstrumenter, forutsatt at de ansatte fortsetter å tjenestegjøre i konsernet i en viss periode uten 
opphold. En ansatt i ett datterforetak kan overføre sitt ansettelsesforhold til et annet datterforetak i den angitte 
innvinningsperioden, uten at den ansattes rett til morforetakets egenkapitalinstrumenter i henhold til den 
opprinnelige aksjebaserte betalingsordningen påvirkes. Dersom datterforetakene ikke har plikt til å gjøre opp 
den aksjebaserte betalingstransaksjonen med sine ansatte, skal de regnskapsføre den som en transaksjon som 
gjøres opp i egenkapital. Hvert datterforetak skal måle de tjenestene som mottas fra den ansatte, med henvisning 
til egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi på tidspunktet da disse rettighetene til egenkapitalinstrumenter 
opprinnelig ble tildelt av morforetaket som definert i vedlegg A, og på grunnlag av den innvinningsperioden som 
den ansatte har tjenestegjort i hvert av datterforetakene.
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B60  Dersom datterforetaket har plikt til å gjøre opp transaksjonen med sine ansatte i sitt morforetaks 
egenkapitalinstrumenter, skal det regnskapsføre transaksjonen som oppgjort i kontanter. Hvert datterforetak skal 
måle de mottatte tjenestene på grunnlag av egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi på tildelingstidspunktet og 
den andel av innvinningsperioden som den ansatte har tjenestegjort i hvert av datterforetakene. Dessuten skal 
hvert datterforetak innregne eventuelle endringer i egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi i den perioden den 
ansatte tjenestegjør i hvert av datterforetakene.

B61  Etter en slik overføring mellom konsernforetak er det mulig at den ansatte ikke lenger oppfyller andre 
innvinningsbetingelser enn markedsbetingelsen definert i vedlegg A, for eksempel ved at den ansatte slutter i 
konsernet før tjenesteperiodens utløp. I dette tilfellet skal hvert datterforetak justere det beløpet som tidligere 
var innregnet med hensyn til den ansattes tjenesteytelser, i samsvar med prinsippene i nr. 19, ettersom 
innvinningsbetingelsen er tjenestegjøring i konsernet. Dersom retten til egenkapitalinstrumenter tildelt av 
morforetaket ikke innvinnes fordi en ansatt ikke oppfyller andre innvinningsbetingelser enn en markedsbetingelse, 
skal det følgelig ikke innregnes noe beløp kumulativt for tjenestene mottatt fra den aktuelle ansatte i noen av 
konsernforetakenes finansregnskap.

_______________


