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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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) 28. januar 2010 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) en endring av internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1: 
Begrenset unntak fra kravet i IFRS 7 om presentasjon 
av sammenligningsinformasjon for førstegangsbrukere, 
heretter kalt «endring av IFRS 1». Ettersom det er fastslått 
at førstegangsbrukere av IFRS-er ikke kan benytte seg 
av unntaket fra kravet i IFRS 7 om presentasjon av 
sammenligningsinformasjon for måling av virkelig verdi 
og likviditetsrisiko dersom disse sammenligningsperiodene 
avsluttes før 31. desember 2009, har endringen av IFRS 1 
som formål å gi førstegangsbrukene mulighet til å benytte 
seg av dette unntaket.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group) bekrefter at endringen av IFRS 1 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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 1.7.2010, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2011 av 1. april 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 37 av 30.6.2011, s. 29.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

 med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser 
fra European Financial Reporting Advisory Group  
(EFRAG)(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen 
vurdert EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være 
balansert og objektiv, og underrettet Kommisjonen om 
dette.

4) Som en følge av vedtakelsen av endringen av IFRS 1 må 
internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
nr. 7 endres for å sikre samsvar mellom de internasjonale 
regnskapsstandardene.

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

6) 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.  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 
1 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

2.  IFRS 7 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av IFRS 1 og IFRS 7 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første 
dag i det regnskapsåret som begynner etter 30. juni 2010.

Artikkel 3

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

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 574/2010

av 30. juni 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. 1 og IFRS 7(*)

2015/EØS/58/63

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

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRS 1 Endring av IFRS 1: «Begrenset unntak fra kravet i IFRS 7 om presentasjon av sammenlignings-
informasjon for førstegangsbrukere»

IFRS 7 Endring av IFRS 7: «Finansielle instrumenter: opplysninger»

_______________________________________________________________________________________________
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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BEGRENSET UNNTAK FRA KRAVET I IFRS 7 OM PRESENTASJON AV SAMMENLIGNINGSINFORMASJON 
FOR FØRSTEGANGSBRUKERE

(Endring av IFRS 1)

Endring av IFRS 1

Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering

Nytt nr. 39C tilføyes.

IKRAFTTREDELSE

39C Ved Begrenset unntak fra kravet i IFRS 7 om presentasjon av sammenligningsinformasjon for førstegangsbrukere 
(endring av IFRS 1), utstedt i januar 2010, ble nytt nr. E3 tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

Vedlegg E

Kortsiktige unntak fra IFRS-er

Ny overskrift, nytt nr. E3 og ny fotnote tilføyes.

Opplysninger om finansielle instrumenter

E3  En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i nr. 44G i IFRS 7(*).

_________________
(*) Nr. E3 ble tilføyd som en følge av Begrenset unntak fra kravet i IFRS 7 om presentasjon av sammenligningsinformasjon for 

førstegangsbrukere (endring av IFRS 1), utstedt i januar 2010. For å forhindre mulig bruk av senere kunnskap og for å sikre at 
førstegangsbrukere ikke kommer dårligere ut sammenlignet med foretak som allerede anvender IFRS-er, har Styret fastsatt at 
førstegangsbrukere skal ha rett til å benytte de samme overgangsbestemmelsene som de foretakene som allerede utarbeider sitt 
finansregnskap i samsvar med IFRS-er, og som inngår i Forbedring av opplysninger om finansielle instrumenter (endring av IFRS 
7).

______________

Vedlegg

Endring av IFRS 7

Finansielle instrumenter — opplysninger

Nr. 44G endres (ny tekst er understreket og opphevet tekst gjennomstreket), og ny fotnote tilføyes.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

44G Ved Forbedring av opplysninger om finansielle instrumenter (endring av IFRS 7), utgitt i mars 2009, ble nr. 27, 
39 og B11 endret og nr. 27A, 27B, B10A og B11A–B11F tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Et foretak behøver ikke gi de 
opplysningene som kreves av endringene når det gjelder

a)  års- eller delårsperioder, herunder eventuelle balanseoppstillinger, som presenteres innenfor en årlig 
sammenligningsperiode som er avsluttet før 31. desember 2009, eller

b)  balanseoppstilling ved begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden som begynner før 
31. desember 2009.

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse 
om dette(*).

____________________
(*) Nr. 44G ble tilføyd som en følge av Begrenset unntak fra kravet i IFRS 7 om presentasjon av sammenligningsinformasjon for 

førstegangsbrukere (endring av IFRS 1), utstedt i januar 2010. Styret har endret nr. 44G for å presisere sine konklusjoner og 
planlagte overgangen for Forbedring av opplysninger om finansielle instrumenter (endring av IFRS 7).

__________________




