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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1374/2013 

av 19. desember 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 regnskapsstandard (IAS) nr. 36(*) 

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 interna-

sjonale 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)  29. mai 2013 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 36: «Verdifall på 

eiendeler». Formålet med endringene er å presisere at 

virkeområdet for opplysninger om gjenvinnbart beløp 

for eiendeler, når dette beløpet er basert på virkelig verdi 

fratrukket avhendingsutgifter, begrenses til eiendeler 

som har falt i verdi. 

3  Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor 

EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 20.12.2013,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

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

nr. 63 av 30.10.2014, s. 67. 

(1) EFT L 243 av 11.09.2002, s. 1. 

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

Group) bekrefter at endringene av IAS 36 oppfyller de 

tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

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 endres 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 36: «Verdifall på 

eiendeler» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner 

1. januar 2014 eller senere. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/70 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



Nr. 18/474 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IAS 36 IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

 

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 IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

Opplysninger om gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler 

Nr. 130 og 134 samt overskriften over nr. 138 endres, og nytt nr. 140J tilføyes. 

OPPLYSNINGER 

… 

130 Et foretak skal opplyse om følgende for en enkelt eiendel (herunder goodwill) eller en kontantgenererende 

enhet, dersom det for denne eiendelen eller enheten er innregnet eller reversert et tap ved verdifall i løpet 

av perioden: 

a) … 

e) Eiendelens (den kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp, og hvorvidt eiendelens (den 

kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp er dens virkelige verdi fratrukket avhendings-

utgifter eller dens bruksverdi. 

f) Dersom gjenvinnbart beløp er virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter, skal foretaket opplyse om 

følgende: 

i) nivået i hierarkiet for virkelig verdi (se IFRS 13) der målingen av eiendelens (den kontant-

genererende enhetens) virkelig verdi i sin helhet er kategorisert (uten at det tas hensyn til hvorvidt 

«avhendingsutgiftene» er observerbare), 

ii) for målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 2 og nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, en 

beskrivelse av den eller de verdsettingsmetodene som ble benyttet ved målingen av virkelig verdi 

fratrukket avhendingsutgifter. Dersom verdsettingsmetoden er blitt endret, skal foretaket opplyse 

om endringen og om grunnen(e) til den, og 

iii) for målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 2 og nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, hver 

enkelt av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sin fastsettelse av virkelig verdi 

fratrukket avhendingsutgifter på. De viktigste forutsetningene er de som eiendelens (den 

kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp er mest sensitive overfor. Foretaket skal også 

opplyse om hvilke(n) diskonteringsrente(r) som benyttes ved den nåværende og forrige målingen 

dersom virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter blir målt ved bruk av en nåverdimetode. 

g) … 

 … 

 Estimater brukt til å måle gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill 

eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid 

134 Et foretak skal gi følgende opplysninger som kreves av a)–f) for hver enkelt kontantgenererende enhet 

(gruppe av enheter) der den balanseførte verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt 

utnyttbar levetid som er fordelt på denne enheten (gruppen av enheter), er betydelig sammenlignet med 

foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar 

levetid: 

a) … 

c) Grunnlaget som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er beregnet ut fra (dvs. 

bruksverdi eller virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter). 

d) … 

 … 
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OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE 

138 … 

140J I mai 2013 ble nr. 130 og 134 samt overskriften over nr. 138 endret. Et foretak skal anvende disse endringene 

med tilbakevirkende kraft på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Et foretak skal ikke anvende disse endringene i perioder (herunder 

sammenligningsperioder) der det ikke samtidig anvender IFRS 13. 

 ____________  


