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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 183/2013 

av 4. mars 2013 

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(*) 

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)  13. mars 2012 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1: 

«Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 

finansiell rapportering – lån fra offentlige myndigheter» 

(heretter kalt «endringer av IFRS 1»). Endringene av 

IFRS 1 omhandler lån som mottas fra offentlige 

myndigheter til en rente som er lavere enn markeds-

renten, og har som mål å gi førstegangsbrukere av 

IFRS-er unntak fra kravet om fullt ut å anvende IFRS-er 

med tilbakevirkende kraft ved overgang til IFRS-er. 

Ved endringene av IFRS 1 tilføyes et unntak til kravet 

om tilbakevirkende anvendelse av IFRS-er, nemlig at 

førstegangsbrukere skal anvende kravene fastsatt i 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling» og 

IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og 

opplysninger om offentlig støtte» fremadrettet på lån fra 

offentlige myndigheter som eksisterer på tidspunktet for 

overgang til IFRS-er. 

3)  Ved denne forordning godkjennes endringene av IFRS 

1. Nevnte standard inneholder enkelte henvisninger til 

IFRS 9 som for øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom 

IFRS 9 ennå ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 5.3.2013,  

s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 13 av 27.2.2014, s. 35. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

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

henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

4)  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. 

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 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1: 

«Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 

finansiell rapportering» som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

2.  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 nr. 1 

senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner  

1. januar 2013 eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/58/43 

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

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 1 IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering — lån 

fra offentlige myndigheter» 

 

«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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Endringer av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Lån fra offentlige myndigheter 

Nytt nr. 39N og 39O tilføyes, og nr. B1 endres. 

39N Ved Lån fra offentlige myndigheter (endringer av IFRS 1), utstedt i mars 2012, ble nr. B1 f) og B10–B12 tilføyd. 

Et foretak skal anvende disse numrene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

39O  Nr. B10 og B11 henviser til IFRS 9. Dersom et foretak anvender denne IFRS, men ennå ikke anvender IFRS 9, 

skal henvisningene i nr. B10 og B11 til IFRS 9 forstås som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter — 

innregning og måling». 

B1  Et foretak skal anvende følgende unntak: 

a)  fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (nr. B2 og B3), 

b)  regnskapsføring av sikring (nr. B4–B6), 

c)  ikke-kontrollerende eierinteresser (nr. B7), 

d)  klassifisering og måling av finansielle eiendeler (nr. B8), 

e)  innebygde derivater (nr. B9) og 

f)  lån fra offentlige myndigheter (nr. B10–B12). 

Etter nr. B9 tilføyes ny overskrift og nytt nr. B10–B12. 

Lån fra offentlige myndigheter 

B10  En førstegangsbruker skal klassifisere alle lån fra offentlige myndigheter som finansiell forpliktelse eller som 

egenkapitalinstrument i samsvar med IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon». Bortsett fra det som 

tillates etter nr. B11, skal en førstegangsbruker anvende kravene i IFRS 9: «Finansielle instrumenter» og IAS 20: 

«Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte» fremadrettet på lån fra offentlige 

myndigheter som eksisterer på tidspunktet for overgang til IFRS-er, og skal ikke innregne de fordelene som 

følger av at lånet er gitt av offentlige myndigheter til en rente som er lavere enn markedsrenten. Følgelig skal en 

førstegangsbruker, dersom han i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke innregner og måler et 

lån fra offentlige myndigheter til en rente som er lavere enn markedsrenten, på et grunnlag som er i samsvar med 

kravene i IFRS, i sin IFRS-åpningsbalanse anvende lånets balanseførte verdi i henhold til sine tidligere nasjonale 

regnskapsprinsipper på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Et foretak skal anvende IFRS 9 på målingen av slike 

lån etter tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

B11  Uten hensyn til nr. B10 kan et foretak anvende kravene i IFRS 9 og IAS 20 med tilbakevirkende kraft på alle lån 

fra offentlige myndigheter som ble gitt før tidspunktet for overgang til IFRS-er, forutsatt at den nødvendige 

informasjonen var blitt innhentet på tidspunktet da dette lånet opprinnelig ble regnskapsført. 

B12  Kravene og retningslinjene i nr. B10 og B11 utelukker ikke at et foretak skal kunne anvende de unntakene som 

beskrives i nr. D19–D19D, og som omhandler øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter til 

virkelig verdi over resultatet. 

 ____________  


