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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) 4. november 2009 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) en revidert internasjonal 
regnskapsstandard (IAS) 24: «Opplysninger om nærstående 
parter», heretter kalt «den reviderte IAS 24». Målet med de 
endringene som innføres ved den reviderte IAS 24, er å 
forenkle definisjonen av nærstående part og dermed fjerne 
visse tilfeller av manglende konsekvens og fastsette visse 
unntak for foretak som står det offentlige nær, med hensyn 
de opplysningene de skal framlegge om sine transaksjoner 
med nærstående parter.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group) bekrefter at den reviderte IAS 24 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 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 20.7.2010, s. 1, 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.

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 IAS 24 må internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 8 
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 regnskapsstandard (IAS) nr. 24 erstattes med 
den reviderte IAS 24 som fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

2. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
nr. 8 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende IAS 24 og endringen av IFRS 8 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første 
dag i det regnskapsåret som begynner etter 31. desember 2010.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 632/2010

av 19. juli 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 regnskapsstandard (IAS) nr. 24 og internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 8(*)

2015/EØS/58/64
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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.

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/554 24.9.2015

VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IAS 24 IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter»

IFRS 8 Endring av IFRS 8: «Driftssegmenter»

_______________________________________________________________________________________________
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. 



24.9.2015 Nr. 58/555EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Internasjonal regnskapsstandard 24

Opplysninger om nærstående parter

FORMÅL

1 Formålet med denne standard er å sikre at et foretaks finansregnskap inneholder de nødvendige opplysninger til 
å rette oppmerksomhet mot muligheten for at foretakets finansielle stilling og resultat kan ha blitt påvirket av 
nærstående parter, og av transaksjoner og mellomværender, herunder forpliktelser, med slike parter.

VIRKEOMRÅDE

2 Denne standard skal anvendes ved 

a) identifisering av forhold til og transaksjoner med nærstående parter, 

b) identifisering av mellomværender, herunder forpliktelser, i forholdet mellom et foretak og dets 
nærstående parter, 

c) identifisering av omstendigheter der det kreves opplysninger om forhold nevnt i bokstav a) og b), 

d) fastsettelse av hvilke opplysninger som skal gis om disse forholdene.

3 Denne standard krever at opplysninger om forhold til, transaksjoner og mellomværender med nærstående 
parter, herunder forpliktelser, i konsernregnskapet og i det separate finansregnskapet til et morforetak, 
en deltaker i felleskontrollert virksomhet eller en investor skal presenteres i samsvar med IAS 27: 
«Konsernregnskap og separat finansregnskap». Denne standard gjelder også for individuelle finansregnskap.

4 Transaksjoner og mellomværender med nærstående parter i andre foretak i et konsern skal opplyses i et foretaks 
finansregnskap. Konserninterne transaksjoner og mellomværender med nærstående parter blir eliminert ved 
utarbeiding av konsernets konsernregnskap.

FORMÅLET MED OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER

5  Forhold mellom nærstående parter er et normalt trekk ved handel og forretninger. Foretak utfører for eksempel 
ofte deler av sine aktiviteter gjennom datterforetak, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede foretak. Under slike 
omstendigheter har foretaket evne til å påvirke de finansielle og operasjonelle prinsippene til virksomheten det er 
investert i, gjennom kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse.

6  Et forhold mellom nærstående parter kan ha innvirkning på et foretaks resultat og finansielle stilling. Nærstående 
parter kan inngå transaksjoner som ikke-nærstående parter ikke ville inngå. Et foretak som for eksempel selger 
varer til sitt morforetak til anskaffelseskost, selger kanskje ikke på de samme betingelsene til en annen kunde. 
Dessuten kan det være at transaksjoner mellom nærstående parter ikke blir utført i samme omfang som mellom 
ikke-nærstående parter.

7  Resultatet for og den finansielle stillingen til et foretak kan påvirkes av et forhold til nærstående parter, selv om det 
ikke forekommer transaksjoner med nærstående parter. Det at et slikt forhold eksisterer, kan være tilstrekkelig til 
å påvirke foretakets transaksjoner med andre parter. Et datterforetak kan for eksempel avslutte forretningsforhold 
med en handelspartner ved at morforetaket overtar et søsterforetak innenfor samme virksomhetsgren som den 
tidligere handelspartneren. Én part kan også avstå fra å handle på grunn av en annen parts betydelige innflytelse, for 
eksempel kan et datterforetak instrueres av sitt morforetak om ikke å engasjere seg i forskning og utvikling.

8  Av disse grunnene kan kunnskap om transaksjoner med, mellomværender med, herunder forpliktelser, og forhold til 
nærstående parter påvirke brukere av finansregnskaps vurderinger av et foretaks virksomhet, herunder vurderinger 
av risiko og muligheter som foretaket står overfor.
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DEFINISJONER

9 Følgende begreper anvendes i denne standard:

En «nærstående part» er en person eller et foretak som er en nærstående part til det foretak som utarbeider 
sitt finansregnskap (i denne standard kalt «det rapporterende foretaket»).

a) En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående til et rapporterende foretak dersom 
personen

i) har kontroll eller felles kontroll over det rapporterende foretaket,

ii) har betydelig innflytelse over det rapporterende foretaket, eller

iii) er en av nøkkelpersonene i det rapporterende foretakets eller dets morforetaks ledelse.

b) Et foretak og et rapporterende foretak er nærstående parter dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

i) Foretaket og det rapporterende foretaket er medlemmer av samme konsern (som betyr at hvert 
morforetak, datterforetak eller søsterforetak er nærstående til de andre).

ii) Et foretak er det andre foretakets tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomhet (eller et 
tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet til et konsernforetak som det andre foretaket 
er en del av).

iii) Begge foretak er samme tredjemanns felleskontrollerte virksomheter.

iv) Et foretak er et tredje foretaks felleskontrollerte virksomhet, og det andre foretaket er det tredje 
foretakets tilknyttede foretak.

v) Foretaket er en pensjonsordning for de ansatte enten i det rapporterende foretaket eller i et foretak 
som er nærstående til det rapporterende foretaket. Dersom det rapporterende foretaket selv er en 
slik ordning, er den arbeidsgiver som finansierer ordningen, også nærstående til det rapporterende 
foretaket.

vi) En person som nevnt i bokstav a) har kontroll eller felles kontroll over foretaket.

vii) En person som nevnt i bokstav a) i) har betydelig innflytelse over foretaket eller er en av 
nøkkelpersonene i foretakets (eller foretakets morforetaks) ledelse.

En «transaksjon mellom nærstående parter» er en overføring av ressurser, tjenester eller plikter mellom et 
rapporterende foretak og en nærstående part, uansett om det tas en pris for dette eller ikke.

«Nære medlemmer av en persons familie» er familiemedlemmer som kan forventes å påvirke eller blir 
påvirket av denne personen i deres forretninger med foretaket, og kan omfatte

a) personens barn og ektefelle eller partner,

b) barn av personens ektefelle eller partner, 

c) personer som forsørges av personen eller dennes ektefelle eller partner.

«Godtgjørelse» omfatter alle ytelser til ansatte (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte»), herunder ytelser 
til ansatte som IFRS 2: «Aksjebasert betaling» kommer til anvendelse på. Ytelser til ansatte er alle former 
for vederlag som er betalt, skal betales eller gis av foretaket, eller på vegne av foretaket, som motytelse for 
tjenester som utføres for foretaket. Det omfatter også vederlag som betales på vegne av et morforetak til 
foretaket når det dreier seg om foretaket selv. Godtgjørelse omfatter

a) kortsiktige ytelser til ansatte, for eksempel lønn og trygde- og pensjonspremier, ferie og sykefravær 
med lønn, overskuddsdeling og bonusutbetalinger (dersom disse skal utbetales innen tolv måneder fra 
regnskapsperiodens slutt), samt ikke-monetære ytelser (for eksempel legehjelp, bolig, bil og gratis eller 
subsidierte varer eller tjenester) for nåværende ansatte, 

b) pensjonsytelser så som pensjoner, andre fratredelsesytelser, livsforsikring og legehjelp etter fratredelse,
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c) andre langsiktige ytelser til ansatte, herunder permisjon knyttet til ansiennitet eller tjenestefri 
(sabbatsår), ytelser knyttet til jubileer eller andre ytelser knyttet til ansiennitet, ytelser ved langsiktig 
arbeidsuførhet og, dersom de ikke skal utbetales i sin helhet innen tolv måneder etter regnskapsperiodens 
slutt, overskuddsdeling, bonusutbetalinger og utsatt kompensasjon, 

d) sluttvederlag, og

e) aksjebasert betaling. 

«Kontroll» er makt til å styre et foretaks finansielle og driftsmessige prinsipper i den hensikt å oppnå fordeler 
av foretakets aktiviteter.

«Felles kontroll» er den avtalte delingen av kontroll over en økonomisk aktivitet.

«Nøkkelpersoner i ledelsen» er de personer som har myndighet til og ansvar for å planlegge, styre og 
kontrollere foretakets aktiviteter direkte eller indirekte, herunder alle foretakets styremedlemmer (enten de 
er ansatt i foretaket eller ikke). 

«Betydelig innflytelse» er makt til å delta i de finansielle og driftsmessige prinsippavgjørelsene til et foretak, 
men er ikke kontroll over disse prinsippene. Betydelig innflytelse kan oppnås ved aksjeeierskap, vedtekter 
eller avtaler.

«Offentlige myndigheter» viser til offentlige organer, offentlige institusjoner og lignende lokale, nasjonale 
eller internasjonale organer.

«Foretak som står det offentlige nær» er et foretak som er under kontroll, felles kontroll eller betydelig 
innflytelse av en myndighet.

10 Ved vurdering av et mulig forhold mellom nærstående parter skal oppmerksomheten rettes mot det reelle innholdet 
i forholdet og ikke bare mot forholdets juridiske form.

11 I denne standard er følgende ikke å anse som nærstående parter: 

a) To foretak bare fordi de har et styremedlem eller en annen nøkkelperson i ledelsen felles, eller fordi en av 
nøkkelpersonene i et foretak har betydelig innflytelse over det andre foretaket.

b) To deltakere i felleskontrollert virksomhet bare fordi de deler felles kontroll over en felleskontrollert virksomhet.

c) i) Selskaper som sørger for finansiering, 

ii) fagforeninger,

iii) foretak for offentlige tjenester, og

iv) offentlige departementer og organer som ikke har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over 
det rapporterende foretaket

utelukkende i kraft av deres ordinære forbindelser med et foretak (selv om de kan påvirke et foretaks handlefrihet 
eller delta i foretakets beslutningstakingsprosess).

d) En kunde, leverandør, franchisegiver, distributør eller generalagent som et foretak har en betydelig mengde 
forretninger med, bare gjennom den økonomiske avhengigheten dette skaper.

12  I definisjonen av «nærstående part» omfatter et tilknyttet foretak dette tilknyttede foretakets datterforetak, og en 
felleskontrollert virksomhet omfatter denne felleskontrollerte virksomhetens datterforetak. Derfor er for eksempel 
et tilknyttet foretaks datterforetak og investoren som har betydelig innflytelse over det tilknyttede foretaket, 
nærstående parter.

OPPLYSNINGER

Alle foretak

13 Det skal opplyses om forhold mellom morforetak og datterforetak, uansett om det har forekommet 
transaksjoner mellom dem eller ikke. Et foretak skal opplyse om navnet på sitt morforetak og, dersom dette 
er et annet foretak enn morforetaket, navnet på det overordnede morforetaket. Dersom ingen av foretakets 
morforetak eller det overordnede morforetaket avlegger konsernregnskap som er offentlig tilgjengelige, skal 
det også opplyses om navnet på det neste overordnede morforetaket som avlegger konsernregnskap.

14  For at en bruker av finansregnskap skal kunne danne seg en oppfatning av hvilke virkninger forhold mellom 
nærstående parter har for et foretak, er det hensiktsmessig å opplyse om forholdet mellom nærstående parter der det 
foreligger kontroll, uansett om det har forekommet transaksjoner mellom de nærstående partene eller ikke.
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15  Kravet om å opplyse om nærstående forhold mellom et morforetak og dets datterforetak kommer i tillegg til 
opplysningskravene i IAS 27, IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» og IAS 31: «Andeler i felleskontrollert 
virksomhet».

16  Nr. 13 viser til det neste overordnede morforetaket. Det neste overordnede morforetaket er det første morforetaket 
i konsernet over det umiddelbare morforetaket som avlegger offentlig tilgjengelige konsernregnskap.

17 Et foretak skal opplyse om godtgjørelse til nøkkelpersoner i ledelsen samlet og for hver av følgende kategorier: 

a) kortsiktige ytelser til ansatte, 

b) pensjonsytelser, 

c) andre langsiktige ytelser, 

d) sluttvederlag, og

e) aksjebasert betaling. 

18 Dersom det har forekommet transaksjoner mellom et foretak og nærstående parter i de periodene som 
finansregnskapet omfatter, skal foretaket opplyse om hva slags forhold det har til den nærstående parten, 
og gi informasjon om transaksjoner og mellomværender, herunder forpliktelser, som er nødvendig for at 
brukerne skal forstå forholdets mulige virkninger på finansregnskapet. Disse opplysningskravene kommer i 
tillegg til kravene i nr. 17. Disse opplysningene skal minst inneholde

a) størrelsen på transaksjonene, 

b) størrelsen på mellomværender, herunder forpliktelser, og 

i) tilknyttede vilkår og betingelser, herunder om de er sikret, samt hvilken form for vederlag oppgjøret 
skal bestå av, og

ii) detaljer om eventuelle garantier som er gitt eller mottatt, 

c) avsetninger for tapsutsatte fordringer knyttet til mellomværender, og

d) kostnaden som er innregnet i løpet av perioden med hensyn til usikre eller tapsutsatte fordringer som er 
utestående hos nærstående parter.

19 Opplysningene som kreves i henhold til nr. 18, skal gis separat for hver av følgende kategorier: 

a) morforetaket, 

b) foretak med felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket, 

c) datterforetak,

d) tilknyttede foretak,

e) felleskontrollert virksomhet der foretaket er deltaker,

f) nøkkelpersonell i ledelsen av foretaket eller foretakets morforetak, og

g) andre nærstående parter.

20 Klassifiseringen av beløp som skal betales til og mottas fra nærstående parter i de ulike kategoriene, slik det kreves 
i henhold til nr. 19, er en utvidelse av kravene i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» om informasjon som skal 
presenteres enten i balanseoppstillingen eller i notene. Kategoriene er utvidet for å gi en mer omfattende analyse av 
balanser vis-à-vis nærstående parter, og kommer til anvendelse på transaksjoner med nærstående parter.

21 Følgende er eksempler på transaksjoner som det skal gis opplysninger om dersom de utføres med en nærstående 
part: 

a) kjøp eller salg av varer (ferdige eller uferdige), 

b) kjøp eller salg av eiendom og andre eiendeler, 

c) tjenesteyting eller mottatte tjenester, 

d) leieavtaler,

e) overføring av forskning og utvikling, 
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f) overføringer i henhold til lisensordninger,

g) overføringer i henhold til finansieringsordninger (herunder lån og egenkapitalbidrag i kontanter eller i 
naturalia), 

h) avsetning for garantier eller sikkerhetsstillelse, 

i) forpliktelser til å gjøre noe dersom en bestemt hendelse inntreffer eller ikke inntreffer i framtiden, herunder 
gjensidig uoppfylte kontrakter(*)1(innregnede og uinnregnede), og

j) oppgjør av forpliktelser på vegne av foretaket eller av foretaket på vegne av den nærstående part.

22 Et morforetaks eller datterforetaks deltakelse i en ytelsesbasert pensjonsordning som deler risikoen mellom 
konsernforetak, regnes som en transaksjon mellom nærstående parter (se IAS 19 nr. 34B).

23 Opplysninger om at transaksjoner med nærstående parter ble foretatt på vilkår som tilsvarer dem som gjelder i 
transaksjoner på armlengdes avstand, skal bare gis dersom disse vilkårene kan begrunnes.

24 Det kan i foretakets finansregnskap opplyses samlet om poster av tilsvarende art, bortsett fra der det er 
nødvendig med separate opplysninger for en forståelse av virkningene av transaksjoner mellom nærstående 
parter.

Foretak som står det det offentlige nær

25 Et rapporterende foretak er unntatt fra opplysningskravene i nr. 18 i forbindelse med transaksjoner og 
mellomværender, herunder forpliktelser, mellom nærstående parter, med

a) en myndighet som har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over det rapporterende foretaket, 
og

b) et annet foretak som er en nærstående part fordi den samme offentlige myndighet har kontroll, felles 
kontroll eller betydelig innflytelse over både det rapporterende foretaket og det andre foretaket.

26 Dersom det rapporterende foretaket anvender unntaket i nr. 25, skal det opplyse følgende om transaksjoner 
og mellomværender nevnt i nr. 25:

a) navnet på den offentlige myndigheten og hva slags forhold den har til det rapporterende foretaket (dvs. 
kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse,

b) følgende informasjon, som er tilstrekkelig detaljert til at brukere av foretakets finansregnskap forstår 
hvilken virkning forhold mellom nærstående parter har på dets finansregnskap:

i) arten og omfanget av hver enkelt betydelig transaksjon, og

ii) for andre transaksjoner som samlet, men ikke hver for seg, er betydelige, skal det gis en kvalitativ 
eller kvantitativ indikasjon på deres omfang. Transaksjonene omfatter de som er oppført i nr. 21.

27 Når det utøver sitt skjønn for å fastsette detaljnivået som det skal opplyses om i samsvar med kravene i nr. 26 b), 
skal det rapporterende foretaket vurdere hvor nært forholdet mellom de nærstående partene er og andre faktorer som 
er relevante for å fastsette hvor betydelig transaksjonen er, for eksempel om den

a) er betydelig på grunn av sin størrelse,

b) gjennomføres eller ikke på markedsbetingelser,

c) ligger utenfor normale daglige forretningstransaksjoner, som kjøp og salg av virksomheter,

d) oppgis til regulerings- eller tilsynsmyndigheter,

e) rapporteres til den øverste ledelsen,

f) er underlagt aksjeeiernes godkjenning.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

28 Et foretak skal anvende denne standard med tilbakevirkende kraft på årsregnskap som omfatter perioder som 
begynner 1. januar 2011 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt enten av hele standarden eller av det delvise 
unntaket i nr. 25-27 for foretak som står det offentlige nær. Dersom et foretak anvender enten hele standarden eller 
det delvise unntaket på perioder som begynner tidligere enn 1. januar 2011, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 24 (2003)

29 Denne standard erstatter IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» (revidert i 2003).

___________

(*)1 I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» er gjensidig uoppfylte kontrakter definert som kontrakter der 
ingen av partene har utført noen av sine plikter, eller der begge parter delvis og i like stor grad har utført sine plikter.
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VEDLEGG

Endring av IFRS 8 «Driftssegmenter»

A1 Nr. 34 endres som følger (ny tekst vises som understreket og opphevet tekst som gjennomstreket), og nr. 36B 
tilføyes.

34 Et foretak skal gi informasjon om i hvilken grad det er avhengig av sine viktige kunder. Dersom 
driftsinntektene fra transaksjoner med én enkelt ekstern kunde utgjør ti prosent eller mer av foretakets 
driftsinntekter, skal foretaket opplyse om dette samt om de samlede driftsinntektene fra hver enkelt av 
disse kundene, og om hvilket segment eller hvilke segmenter som rapporterer disse driftsinntektene. 
Foretaket trenger ikke gi opplysninger om identiteten til en viktig kunde, eller om omfanget av de 
driftsinntektene som hvert enkelt segment rapporterer fra denne kunden. For formålet med denne IFRS 
skal en foretaksgruppe som etter hva det rapporterende foretaket kjenner til, er underlagt felles kontroll, 
betraktes som én enkelt kunde, og. Det må imidlertid utøves skjønn ved vurdering av om en myndighet 
(nasjonal, statlig, regional, territoriell, lokal eller utenlandsk herunder offentlige institusjoner og lignende 
lokale, nasjonale eller internasjonale organer) samt foretak som etter hva det rapporterende foretaket 
kjenner til, er underlagt denne myndighetens kontroll, skal kan betraktes som én enkelt kunde. Ved sin 
vurdering av dette skal det rapporterende foretaket ta hensyn til graden av økonomisk integrasjon mellom 
disse foretakene.

36B Ved IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» (revidert i 2009) ble nr. 34 endret for årsregnskap som 
begynner 1. januar 2011 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 24 (revidert i 2009) på en tidligere 
periode, får endringene i nr. 34 anvendelse på den tidligere perioden.

_____________




