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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (2) voru innleiddir tilteknir alþjóðlegir staðlar og 
túlkanir sem voru fyrir hendi 15. október 2008.

2) Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) birti 18. desember 2014 breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IFRS-
staðli 10, samstæðureikningsskil, IFRS-staðli 12, upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum og IAS-staðli 28, 
fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri, undir heitinu fjárfestingareiningar: beiting undanþágunnar frá 
samstæðureikningsskilum. Markmið breytinganna er að skýra kröfur sem gerðar eru við gerð reikningsskila fyrir 
fjárfestingareiningar og að kveða á um tilslakanir við sérstakar aðstæður.  

3) Breytingarnar á IFRS-staðli 10 fela í sér nokkrar tilvísanir í IFRS-staðal 9 sem ekki er hægt að beita nú þar sem 
Sambandið hefur ekki samþykkt IFRS-staðal 9. Því ætti að lesa sérhverja tilvísun í IFRS-staðal 9 eins og mælt er fyrir 
um í viðaukanum við þessa reglugerð, sem tilvísun í IAS-staðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

4) Með samráði við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil er staðfest að breytingarnar á IFRS-staðli 10 og 12 og 
IAS-staðli 28 uppfylla skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1606/2002.

5) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til samræmis við það.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 257, 23.9.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 253/2016 frá 2. desember 
2016 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1).

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/1703

frá 22. september 2016

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 

að því er varðar alþjóðlega reikningsskilastaðla, IFRS-staðla 10 og 12, og alþjóðlegan 
reikningsskilastaðal, IAS-staðal 28 (*)

2017/EES/10/63
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1.  Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er breytt sem hér segir:

a)  alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IFRS-staðli 10, samstæðureikningsskil, er breytt eins og fram kemur í viðaukanum 
við þessa reglugerð,

b) IFRS-staðli 12, upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum. er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa 
reglugerð,

c)  alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IAS-staðli 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri, er breytt eins og fram 
kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

2.  Sérhverja tilvísun í IFRS-staðal 9, eins og mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð, ætti að lesa sem 
tilvísun í IAS-staðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

2. gr.

Félög skulu beita breytingunum, sem vísað er til í 1. mgr. 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdagsetningu fyrsta 
fjárhagsárs þeirra sem hefst 1. janúar 2016 eða síðar.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 22. september 2016.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

________
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VIÐAUKI

Fjárfestingareiningar: beiting undanþágunnar frá samstæðureikningsskilum

(Breytingar á IFRS-staðli 10, IFRS-staðli 12 og IAS-staðli 28)

Breytingar á

IFRS-staðli 10, samstæðureikningsskil

Ákvæðum 4. liðar og 32. liðar er breytt og liðum 4A–4B er bætt við. Ekki eru gerðar breytingar á 31. og 33. lið en þeir 
eru taldir með hér til að auðvelda tilvísanir.

GILDISSVIÐ

4.  Eining sem er móðurfélag skal setja fram samstæðureikningsskil. Þessi IFRS-staðall gildir um allar einingar, nema 
í eftirfarandi tilvikum:

a)  móðurfélag þarf ekki að leggja fram samstæðureikningsskil ef það uppfyllir öll eftirfarandi skilyrði:

i.  það sé sjálft dótturfélag, sem er að öllu leyti í eigu eins móðurfélags eða er að hluta til í eigu annarrar 
einingar og allir aðrir eigendur þess, þ.m.t. þeir sem ekki hafa með öðrum hætti atkvæðisrétt, hafi fengið 
upplýsingar um og ekki andmælt því að móðurfélagið setji ekki fram samstæðureikningsskil,

ii. að ekki séu höfð viðskipti með skulda- eða eiginfjárgerninga þess á almennum markaði (innlendum eða 
erlendum kauphöllum eða opnum tilboðsmarkaði, þ.m.t. stað- og svæðisbundnir markaðir),

iii. það hafi ekki lagt inn né sé að leggja inn reikningsskil sín hjá verðbréfaeftirlitsstofnun eða annarri 
eftirlitsstofnun í þeim tilgangi að gefa út flokk verðbréfa á almennum markaði og

iv.  að endanlega móðurfélagið eða eitthvert millistigsmóðurfélag þess leggi fram reikningsskil, sem eru 
tiltæk almenningi og honum til afnota og fylgja IFRS-stöðlum, þar sem dótturfélög eru tekin með í 
samstæðureikningsskil eða metin á gangvirði í rekstrarreikningi í samræmi við þennan IFRS-staðal.

b) [felldur brott]

c)  [felldur brott]

4A  Þessi IFRS-staðall gildir ekki um eftirlaunakerfi eða önnur langtímastarfskjarakerfi sem IAS-staðall 19, starfskjör 
gildir um.

4B  Móðurfélag sem er fjárfestingareining skal ekki leggja fram samstæðureikningsskil ef þess er krafist, í samræmi við 
31. lið þessa IFRS-staðals, að hún meti öll dótturfélög sín á gangvirði í rekstrarreikningi.

…

FJÁRFESTINGAREININGAR: UNDANÞÁGA FRÁ SAMSTÆÐUREIKNINGSSKILUM

31. Með þeirri undantekningu sem lýst er í 32. lið skal fjárfestingareining hvorki taka dótturfélög sín með í 
samstæðureikningsskil né beita IFRS-staðli 3 er hún öðlast yfirráð yfir annarri einingu. Í stað þess skal 
fjár festingareining meta fjárfestingu í dótturfélagi á gangvirði í rekstrarreikningi eða í samræmi við IFRS-
staðal 9.

32.  Þrátt fyrir kröfuna í 31. lið skal fjárfestingareining, eigi hún dótturfélag sem er ekki sjálft fjárfestingareining 
og sem hefur það að aðalmarkmiði sínu og starfsemi að veita þjónustu í tengslum við fjárfestingarstarfsemi 
fjárfestingareiningarinnar (sjá liði B85C–B85E), taka viðkomandi dótturfélag með í samstæðureikningsskil í 
samræmi við liði 19–26 í þessum IFRS-staðli og beita kröfum IFRS-staðals 3 við kaup á öllum slíkum dótturfélögum.
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33.  Móðurfélag fjárfestingareiningar skal taka með í samstæðureikningsskil allar einingar sem það hefur yfirráð 
yfir, þ.m.t. þær sem það stjórnar fyrir milligöngu dótturfélags fjárfestingareiningar, nema móðurfélagið sjálft sé 
fjárfestingareining.

Í viðbæti B er liðum B85C og B85E breytt. Ekki eru gerðar breytingar á liðum B85A–B85B og B85D en þeir eru taldir 
með hér til að auðvelda tilvísanir.

ÁKVÖRÐUN Á ÞVÍ HVORT EINING SÉ FJÁRFESTINGAREINING

B85A  Eining skal taka til athugunar öll málsatvik og aðstæður við mat á því hvort hún sé fjárfestingareining, þ.m.t. 
tilgang hennar og gerð. Eining sem hefur til að bera alla þrjá þætti skilgreiningarinnar á fjárfestingareiningu, sem 
sett er fram í 27. lið, er fjárfestingareining. Liðir B85B–B85M lýsa þáttum skilgreiningarinnar í smáatriðum.

Tilgangur viðskipta

B85B  Skilgreiningin á fjárfestingareiningu krefst þess að tilgangur einingarinnar sé að fjárfesta eingöngu í tilgangi 
verðmætisaukningar, fjárfestingartekna (s.s. arðs, vaxta eða leigutekna), eða bæði. Gögn sem gefa til kynna 
fjárfestingarmarkmið einingarinnar, s.s. útboðsskilmálar einingarinnar, útgefið efni einingarinnar og önnur 
gögn fyrirtækja eða samstarfsaðila, veita yfirleitt vísbendingu um tilgang viðskipta fjárfestingareiningar. Nánari 
vísbendingar geta m.a. falist í því með hvaða hætti eining kynnir sig gagnvart öðrum aðilum (s.s. mögulegum 
fjárfestum eða félögum sem mögulega er fjárfest í); til dæmis getur eining kynnt starfsemi sína sem fjárfestingu 
til meðallangs tíma í tilgangi verðmætisaukningar. Aftur á móti er tilgangur viðskipta einingar, sem kynnir 
sig sem fjárfesti sem hefur það markmið að þróa, framleiða eða markaðsetja afurðir í samstarfi við félögin 
sem fjárfest er í, ekki í samræmi við tilgang viðskipta fjárfestingareiningar vegna þess að einingin mun njóta 
ávöxtunar af þróunar-, framleiðslu- eða markaðsstarfsemi auk ávöxtunar af fjárfestingum sínum (sjá lið B85I).

B85C  Fjárfestingareining getur veitt þriðju aðilum og fjárfestum fjárfestingartengda þjónustu (þ.e. fjárfestingarráðgjöf, 
fjárfestingarstýringu, fjárfestingarstuðning og stjórnsýsluþjónustu), annað hvort beint eða fyrir milligöngu 
dótturfélags, einnig þegar þessi starfsemi er veruleg fyrir eininguna svo framarlega sem einingin samræmist 
áfram skilgreiningunni á fjárfestingareiningu.

B85D  Fjárfestingareining getur einnig tekið þátt í eftirfarandi fjárfestingatengdri starfsemi, annað hvort beint eða fyrir 
milligöngu dótturfélags, ef þessi starfsemi er í þeim tilgangi að hámarka ávöxtun fjárfestinga (verðmætisaukning 
eða fjárfestingartekjur) í félögunum sem hún fjárfestir í og er ekki aðskilin veruleg atvinnustarfsemi eða 
aðskilinn verulegur tekjustofn fjárfestingareiningarinnar:

a) að veita félagi, sem fjárfest er í, stjórnunarþjónustu og stefnumótandi ráðgjöf og

b)að veita félagi, sem fjárfest er í, fjárstuðning, s.s. lán, fjármagnsskuldbindingu eða ábyrgð.

B85E  Ef fjárfestingareining á dótturfélag, sem er ekki sjálft fjárfestingareining og hefur það að aðalmarkmiði sínu og 
starfsemi að veita henni eða öðrum aðilum fjárfestingartengda þjónustu eða stunda fjárfestingartengda starfsemi 
í tengslum við fjárfestingarstarfsemi fjárfestingareiningarinnar, svo sem þá sem lýst er í liðum B85C–B85D, 
skal hún taka viðkomandi dótturfélag með í samstæðureikningsskil í samræmi við 32. lið. Ef dótturfélagið, sem 
veitir fjárfestingartengda þjónustu eða stundar fjárfestingartengda starfsemi, er sjálft fjárfestingareining skal 
móðurfélagið meta það dótturfélag sitt á gangvirði í rekstrarreikningi í samræmi við 31. lið.

Ákvæðum liðar C1D er bætt við og lið C2A er breytt í viðbæti C.

GILDISTÖKUDAGUR

…

C1D Fjárfestingareiningar: beiting undanþágunnar frá samstæðureikningsskilum (breytingar á IFRS-staðli 10, 
IFRS-staðli 12 og IAS-staðli 28), útgefnar í desember 2014, breyttu liðum 4, 32, B85C, B85E og C2A og bættu 
við liðum 4A–4B. Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 
2016 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. Beiti eining  þessum breytingum að því er varðar fyrra 
tímabil skal hún greina frá því.
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UMBREYTING

…

C2A  Þrátt fyrir kröfurnar í 28. lið IAS-staðals 8, þarf eining, þegar þessum alþjóðlega reikningsskilastaðli er beitt 
í fyrsta sinn, og, ef það á sér stað síðar, þegar breytingunum á þessum alþjóðlega reikningsskilastaðli er varða 
fjárfestingareiningar: beitingu undanþágunnar frá samstæðureikningsskilum er beitt í fyrsta sinn, einungis að 
leggja fram tölulegu upplýsingarnar sem krafist er í f-lið 28. liðar IAS-staðals 8 fyrir árlega tímabilið næst á 
undan þeim degi þegar þessum IFRS-staðli var fyrst beitt („næstliðna tímabilið“). Einingu er einnig heimilt að 
leggja fram þessar upplýsingar fyrir yfirstandandi tímabil eða fyrir fyrri samanburðartímabil, en þess er ekki 
krafist.

Breytingar á

IFRS-staðli 12, upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum

Ákvæðum 6. liðar er breytt.

GILDISSVIÐ

…

6.  Þessi IFRS-staðall gildir ekki um:

a)  …

b) aðgreind reikningsskil einingar, sem IAS-staðall 27, aðgreind reikningsskil gildir um. Þó:

i.  skal eining, sem á hagsmuni í einingum utan samstæðu sem háðar eru takmörkunum og undirbýr aðgreind 
reikningsskil sem einu reikningsskilin, beita kröfunum í liðum 24–31 við undirbúning á aðgreindu 
reikningsskilunum,

ii. skal fjárfestingareining, sem undirbýr reikningsskil þar sem öll dótturfélög hennar eru metin á gangvirði í 
rekstrarreikningi, í samræmi við 31. lið IFRS-staðals 10, leggja fram upplýsingarnar um fjárfestingareiningar 
sem krafist er í þeim IFRS-staðli.

c)  …

Lið C1C er bætt við í viðbæti C.

GILDISTÖKUDAGUR OG UMBREYTING

…

C1C Fjárfestingareiningar: beiting undanþágunnar frá samstæðureikningsskilum (breytingar á IFRS-staðli 10, 
IFRS-staðli 12 og IAS-staðli 28), útgefnar í desember 2014, breyttu 6. lið. Eining skal beita þessari breytingu 
að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 2016 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. 
Beiti eining þessari breytingu að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

Breytingar á

IAS-staðli  28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri

Liðum 17, 27 og 36 er breytt og liðum 36A og 45D er bætt við. Ekki eru gerðar breytingar á 26. og 35. lið en þeir eru 
taldir með hér til að auðvelda tilvísanir.
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Undanþága frá beitingu hlutdeildaraðferðarinnar

17.  Eining þarf ekki að beita hlutdeildaraðferðinni á fjárfestingu sína í hlutdeildarfélagi eða samrekstri ef einingin 
er móðurfélag sem er undanþegið kröfunni um að gera samstæðureikningsskil, þar sem hún fellur undir 
undanþáguna í a-lið 4. liðar í IFRS-staðli 10, eða ef allt eftirfarandi á við:

a)  einingin er dótturfélag, sem er að öllu leyti í eigu eins móðurfélags, eða er að hluta til í eigu annarrar 
einingar og aðrir eigendur þess, þ.m.t. þeir sem ekki hafa með öðrum hætti atkvæðisrétt, hafa fengið 
upplýsingar um og ekki andmælt því að einingin beiti ekki hlutdeildaraðferðinni,

b) að engin viðskipti séu með skulda- eða eiginfjárgerninga einingarinnar á almennum markaði (innlendum 
eða erlendum kauphöllum eða opnum tilboðsmarkaði, þ.m.t. stað- og svæðisbundnir markaðir),

c)  að einingin hafi ekki lagt inn né sé að leggja inn reikningsskil sín hjá verðbréfaeftirlitsstofnun eða annarri 
eftirlitsstofnun í þeim tilgangi að gefa út flokk verðbréfa á almennum markaði,

d)  að endanlega móðurfélagið eða eitthvert millistigsmóðurfélag einingarinnar leggi fram reikningsskil, sem 
samræmast IFRS-stöðlum og eru tiltæk almenningi og honum til afnota, þar sem dótturfélög eru tekin með 
í samstæðureikningsskil eða metin á gangvirði í rekstrarreikningi í samræmi við IFRS-staðal 10.

…

Aðferðir í tengslum við hlutdeildaraðferðina

26.  Mörgum þeirra aðferða, sem eiga við þegar hlutdeildaraðferðinni er beitt, svipar til aðferða við gerð 
samstæðureikningsskila sem lýst er í IFRS-staðli 10. Þar að auki eru þau hugtök, sem liggja til grundvallar þeim 
aðferðum sem notaðar eru við færslu á yfirtöku á dótturfélagi, einnig tekin upp við færslu vegna fjárfestingar í 
hlutdeildarfélagi eða samrekstri.

27.  Hlutur samstæðu í hlutdeildarfélagi eða samrekstri er samanlögð eignarhlutdeild móður- og dótturfélaga í því 
hlutdeildarfélagi eða samrekstri. Litið er framhjá eignarhlutdeild samstæðunnar í öðrum hlutdeildarfélögum 
eða samrekstri að því er þetta varðar. Þegar hlutdeildarfélag eða samrekstur sem á dótturfélög, hlutdeildarfélög 
eða samrekstur, beitir hlutdeildaraðferðinni er tekið tillit til hagnaðar eða taps, heildarafkomu og hreinna eigna 
sem fært er í reikningsskilum hlutdeildarfélagsins eða samrekstursins (þ.m.t. hlutur hlutdeildarfélagsins eða 
samrekstursins í hagnaði eða tapi, heildarafkomu og hreinum eignum eigin hlutdeildarfélaga og samrekstrar), 
að loknum nauðsynlegum leiðréttingum sem gera kleift að nota samræmdar reikningsskilaaðferðir (sjá liði 
35–36A).

…

35. Reikningsskil einingar skulu gerð með samræmdum reikningsskilaaðferðum fyrir sams konar viðskipti 
og atburði við sambærilegar aðstæður.

36.  Að undanskildu því sem lýst er í lið 36A gildir að ef hlutdeildarfélag eða samrekstur notar aðrar 
reikningsskilaaðferðir en þær sem einingin notar fyrir sams konar viðskipti og atburði við sambærilegar 
aðstæður skal gera leiðréttingar til að samræma reikningsskilareglur hlutdeildarfélagsins eða samrekstursins 
aðferðum einingarinnar þegar hún notar reikningsskil hlutdeildarfélagsins eða samrekstursins við beitingu 
hlutdeildaraðferðarinnar.

36A  Þrátt fyrir kröfuna í 36. lið getur eining, sem sjálf er ekki fjárfestingareining en á hagsmuni í hlutdeildarfélagi 
eða samrekstri sem er fjárfestingareining, við beitingu hlutdeildaraðferðarinnar, haldið því gangvirðismati sem 
það hlutdeildarfélag eða  samrekstur notar vegna hagsmuna sinna í dótturfélögum.

…
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45D Fjárfestingareiningar: beiting undanþágunnar frá samstæðureikningsskilum (breytingar á IFRS-staðli 10, 
IFRS-staðli 12 og IAS-staðli 28), útgefnar í desember 2014, breyttu liðum 17, 27 og 36 og bættu við lið 36A. 
Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 2016 eða síðar. Heimilt 
er að taka breytingarnar upp fyrr. Beiti eining þessum breytingum að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina 
frá því.

________________




