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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2343 

av 15. desember 2015 

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. 5 og 7 samt internasjonal regnskapsstandard  

(IAS) nr. 19 og 34(*) 

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 standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 25. september 2014 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) årlige forbedringer av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering for perioden 2012-2014 (heretter kalt «de årlige forbedringene»), innenfor rammen 

av sin årlige forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. 

Målet med de årlige forbedringene er å håndtere ikke-presserende, men nødvendige spørsmål som ble drøftet av IASB i 

prosjektperioden om områder innenfor de internasjonale standardene for finansiell rapportering (IFRS-ene) og de 

internasjonale regnskapsstandardene (IAS-ene) der det ikke er samsvar, eller der det er nødvendig med en presisering av 

ordlyden. 

3) Som en følge av endringene av IFRS 7 må IFRS 1 endres for å sikre samsvar mellom de internasjonale standardene for 

finansiell rapportering. 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at endringene av IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34 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 

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

rapportering og internasjonale regnskapsstandarder endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

a)  IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b)  IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

c)  IAS 19: «Ytelser til ansatte» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 34. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 
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d)  IAS 34: «Delårsrapportering» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

e)  IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» endres i samsvar med endringene 

av IFRS 7 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2016 

eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen 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 15. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Årlige forbedringer av IFRS-er for perioden 2012-2014 

Endringer av 

IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» 

Nr. 26–29 og deres tilknyttede overskrift endres, og nr. 26A og 44L tilføyes. 

Endringer av en plan om salg eller av en plan om utdeling til eierne 

26.  Dersom et foretak har klassifisert en eiendel (eller avhendingsgruppe) som holdt for salg eller som holdt for utdeling til 

eierne, men kriteriene i nr. 7–9 (holdt for salg) eller i nr. 12A (holdt for utdeling til eierne) ikke lenger er oppfylt, skal 

foretaket opphøre å klassifisere eiendelen (eller avhendingsgruppen) som henholdsvis holdt for salg eller holdt for 

utdeling til eierne. I slike tilfeller skal et foretak følge veiledningen i nr. 27–29 for å regnskapsføre denne endringen, 

med mindre nr. 26A får anvendelse. 

26A  Dersom et foretak omklassifiserer en eiendel (eller avhendingsgruppe) direkte fra holdt for salg til holdt for utdeling til 

eierne, eller direkte fra holdt for utdeling til eierne til holdt for salg, anses endringen i klassifisering som en fortsettelse 

av den opprinnelige avhendingsplanen. Foretaket 

a)  skal ikke følge veiledningen i nr. 27–29 for å regnskapsføre denne endringen. Foretaket skal anvende kravene til 

klassifisering, presentasjon og måling i denne IFRS som gjelder for den nye avhendingsmetoden. 

b)  skal måle anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) på grunnlag av kravene i nr. 15 (i tilfelle omklassifisering til 

holdt for salg) eller 15A (i tilfelle omklassifisering til holdt for utdeling til eierne) og innregne en eventuell 

reduksjon eller økning i anleggsmiddelets (eller avhendingsgruppens) virkelige verdi fratrukket salgsutgifter/ 

utdelingsutgifter på grunnlag av kravene i nr. 20–25. 

c)  skal ikke endre klassifiseringstidspunktet i samsvar med nr. 8 og 12A. Dette utelukker ikke en utvidelse av den 

perioden som kreves for å fullføre et salg eller en utdeling til eierne, dersom vilkårene i nr. 9 er oppfylt. 

27.  Foretaket skal måle et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som opphører å være klassifisert som holdt for salg 

eller som holdt for utdeling til eierne (eller som opphører å være en del av en avhendingsgruppe klassifisert som holdt 

for salg eller som holdt for utdeling til eierne) til det laveste beløpet av 

a)  dets balanseførte verdi før eiendelen (eller avhendingsgruppen) ble klassifisert som holdt for salg eller som holdt 

for utdeling til eierne, justert for eventuelle avskrivninger eller verdireguleringer som ville blitt innregnet dersom 

eiendelen (eller avhendingsgruppen) ikke var blitt klassifisert som holdt for salg eller som holdt for utdeling til 

eierne, og 

b)  dets gjenvinnbare beløp på tidspunktet for den påfølgende avgjørelsen om ikke å selge eller dele ut. [fotnote utelatt] 

28.  Foretaket skal inkludere alle nødvendige justeringer av den balanseførte verdien av anleggsmidler som opphører å være 

klassifisert som holdt for salg eller som holdt for utdeling til eierne i resultatet [fotnote utelatt] for videreført 

virksomhet for den perioden da kriteriene i nr. 7-9 eller 12A ikke lenger er oppfylt. Finansregnskaper for periodene 

etter klassifisering som holdt for salg eller som holdt for utdeling til eierne skal endres tilsvarende dersom 

avhendingsgruppen eller anleggsmidler som opphører å være klassifisert som holdt for salg eller som holdt for utdeling 

til eierne, er et datterforetak, en felleskontrollert driftsordning, en felleskontrollert virksomhet, et tilknyttet foretak eller 

en andel av en interesse i en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak. Foretaket skal presentere denne 

justeringen under den samme overskriften i oppstillingen over totalresultat som benyttes til å presentere en eventuell 

gevinst eller et eventuelt tap innregnet i samsvar med nr. 37. 

29.  Dersom et foretak fjerner en enkelt eiendel eller forpliktelse fra en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg, 

skal de gjenværende eiendelene og forpliktelsene i avhendingsgruppen som skal selges, fortsatt bare måles som en 

gruppe dersom gruppen oppfyller kriteriene i nr. 7–9. Dersom et foretak fjerner en enkelt eiendel eller forpliktelse fra 

en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for utdeling til eierne, skal de gjenværende eiendelene og forpliktelsene i 

avhendingsgruppen som skal utdeles, fortsatt bare måles som en gruppe dersom gruppen oppfyller kriteriene i nr. 12A. 
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I motsatt fall skal de gjenværende anleggsmidlene i gruppen som hver for seg oppfyller kriteriene for å bli klassifisert 

som holdt for salg (eller som holdt for utdeling til eierne), måles enkeltvis til den laveste verdien av anleggsmidlenes 

balanseførte verdi og deres virkelige verdi fratrukket salgsutgifter (eller utdelingsutgifter) på det tidspunktet. Alle 

anleggsmidler som ikke oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, skal opphøre å være klassifisert som 

holdt for salg i samsvar med nr. 26. Alle anleggsmidler som ikke oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for 

utdeling til eierne, skal opphøre å være klassifisert som holdt for utdeling til eierne i samsvar med nr. 26. 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

44L Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble nr. 26–29 endret og  

nr. 26A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på endringer i en avhendingsmetode som skjer i årsregnskapsperioder 

som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene 

på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endringer av 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

Nr. 44R endres, og nytt nr. 44AA tilføyes. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

44R Ved «Opplysninger — nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser» (endringer av IFRS 7), 

utstedt i desember 2011, ble nr. 13A–13F og B40–B53 tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Et foretak skal gi de opplysningene som kreves av disse 

endringene med tilbakevirkende kraft. 

… 

44AA Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble nr. 44R og B30 endret 

og B30A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: 

«Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskapsperioder som begynner  

1. januar 2016 eller senere, men trenger ikke å anvende endringene i B30 og B30A på en periode som begynner 

tidligere enn den første årsregnskapsperioden som foretaket anvender endringene på. Tidligere anvendelse av 

endringene i nr. 44R, B30 og B30A er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

I vedlegg B endres B30, og B30A tilføyes. 

Vedvarende engasjement (nr. 42C) 

… 

B30  Et foretak har ikke et vedvarende engasjement i en overført finansiell eiendel dersom det ved overføringen verken 

beholder noen kontraktsregulerte rettigheter eller plikter knyttet til den overførte finansielle eiendelen eller overtar nye 

kontraktsregulerte rettigheter eller plikter knyttet til den overførte finansielle eiendelen. Et foretak har ikke et 

vedvarende engasjement i en overført finansiell eiendel dersom det verken har noen interesse i den overførte finansielle 

eiendelens framtidige utvikling eller noe ansvar for å foreta framtidige betalinger for den overførte finansielle 

eiendelen. Begrepet «betaling» omfatter i denne sammenhengen ikke kontantstrømmer fra den overførte finansielle 

eiendelen som et foretak innkasserer og skal overføre til erververen.  
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B30A  Dersom et foretak overfører en finansiell eiendel, kan foretaket beholde retten til å forvalte den finansielle eiendelen 

mot et honorar som inngår i f.eks. en forvaltningskontrakt. Foretaket vurderer forvaltningskontrakten i samsvar med 

veiledningen i nr. 42C og B30 for å avgjøre om foretaket har et vedvarende engasjement i henhold til 

forvaltningskontrakten med henblikk på opplysningskravene. En forvalter vil for eksempel ha et vedvarende 

engasjement i den overførte finansielle eiendelen med henblikk på opplysningskravene dersom forvaltningshonoraret 

avhenger av beløpet og tidspunktet for kontantstrømmene som innkasseres fra den overførte finansielle eiendelen. På 

samme måte har en forvalter et vedvarende engasjement med henblikk på opplysningskravene dersom et fast honorar 

ikke blir betalt i sin helhet dersom den overførte finansielle eiendelen ikke gir noen inntjening. I disse eksemplene har 

forvalteren en interesse i den overførte finansielle eiendelens framtidige utvikling. Denne vurderingen er uavhengig av 

om det honoraret som skal mottas, forventes å kompensere foretaket i tilstrekkelig grad for utførelsen av forvaltningen. 

Konsekvensendring av 

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

Nr. 39AA tilføyes. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

39AA Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble E4A endret. Et foretak 

skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse 

er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

I vedlegg E tilføyes E4A. 

Opplysninger om finansielle instrumenter 

… 

E4A En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i nr. 44AA i IFRS 7. 

Endring av 

IAS 19: «Ytelser til ansatte» 

Nr. 83 endres, og nr. 176-177 tilføyes. 

Aktuarmessige forutsetninger: diskonteringsrente 

83. Renten som skal benyttes til å diskontere pensjonsforpliktelser (både fondsbaserte og ikke-fondsbaserte) skal 

fastsettes med henvisning til markedsrenten ved slutten av rapporteringsperioden på foretaksobligasjoner av 

høy kvalitet. For valutaer der det ikke er noe likvid marked i slike foretaksobligasjoner av høy kvalitet, skal 

markedsrenten (ved slutten av rapporteringsperioden) på statsobligasjoner benyttes. Valutaen og vilkårene til 

foretaksobligasjonene eller statsobligasjonene skal være i samsvar med valutaen og de estimerte vilkårene til 

pensjonsforpliktelsene. 

… 
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IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

176. Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble nr. 83 endret og nr. 177 

tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket 

opplyse om dette. 

177.  Et foretak skal anvende endringen i nr. 176 fra begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden som presenteres i 

det første finansregnskapet der foretaket anvender endringen. Eventuelle førstegangsjusteringer som oppstår som følge 

av anvendelsen av endringen, skal innregnes i opptjent egenkapital ved begynnelsen av den aktuelle perioden. 

Endring av 

IAS 34: «Delårsrapportering» 

Nr. 16A endres, og nr. 56 tilføyes. 

Andre opplysninger 

16A I tillegg til å opplyse om betydelige hendelser og transaksjoner i samsvar med nr. 15–15C skal et foretak 

inkludere følgende informasjon i notene til sitt delårsregnskap, dersom slike opplysninger ikke er gitt andre 

steder i delårsrapporten. Følgende opplysninger skal enten gis i delårsregnskapet eller innarbeidet med en 

krysshenvisning fra delårsregnskapet til en annen uttalelse, som for eksempel en kommentar fra ledelsen eller en 

risikorapport, som er tilgjengelig for brukere av finansregnskapet på samme vilkår og til samme tid som 

delårsregnskapet. Dersom brukere av finansregnskapet ikke har tilgang til informasjonen som er innarbeidet 

med en krysshenvisning, på samme vilkår og til samme tid, er delårsrapporten ikke fullstendig. Normalt skal 

informasjonen rapporteres basert på regnskapet hittil i år. 

a) … 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

56. Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble nr. 16A endret. Et 

foretak skal anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 

dette. 

 __________  


