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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap,

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. 1725/2003(2) ble det 

vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 1. september 2002.

2)  31. mars 2004 kunngjorde IASB (International Accounting 

Standards Board) bl. a. de tre nye internasjonale 

standardene for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3-5 samt 

to reviderte standarder, IAS 36 og IAS 38, som inneholder 

endringer som følger av at de tre førstnevnte ble vedtatt. 

Ved de nye standardene fullføres den «stabile plattform», 

dvs. det sett av standarder som børsnoterte selskaper i 

Fellesskapet skal anvende i sitt konsernregnskap fra og 

med 1. januar 2005. Det overordnede målet er å forbedre 

de internasjonale regnskapsstandardenes kvalitet, samt å 

øke overensstemmelsen mellom regnskapsstandarder på 

verdensplan.

3)  Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter 

at de nye IFRS-ene og de reviderte IAS-ene oppfyller 

de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 

i forordning (EF) nr. 1606/2002, særlig kravet om at de 

skal være i den europeiske offentlighetens interesse.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 261 av 13.10.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 

(EF) nr. 2086/2004 (EUT L 363 av 9.12.2004, s. 1).

4)  Vedtakelsen av IAS 36 innebærer følgelig at IAS 16, 
som ble vedtatt ved forordning (EF) nr. 1725/2003, må 
endres for å sikre overensstemmelse mellom de aktuelle 
regnskapsstandardene.

5)  Som en følge av vedtakelsen av IFRS 3, 4 og 5 må andre 
internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger endres 
for å sikre overensstemmelse mellom internasjonale 
regnskapsstandarder. Disse endringene får innvirkning på 
internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
nr. 1, på internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 10, 
12, 14, 16-19, 27, 28, 31-34 og 36-41 og på tolkning 
nr. 32 fra Den faste tolkningskomité (SIC). Vedtakelsen 
av IFRS 3 gjør dessuten internasjonal regnskapsstandard 
(IAS) 22 og Den faste tolkningskomités (SICs) tolkning 
nr. 9, 22 og 28 overflødige, og de bør derfor erstattes. 
I tillegg bør vedtakelsen av IFRS 5 medføre at IAS 35 
erstattes.

6)  Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor endres.

7)  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. 1725/2003 gjøres følgende 
endringer:

1.  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 22 og tolkning 
nr. 9, 22 og 28 fra Den faste tolkningskomité (SIC) erstattes 
med internasjonal standard for finansiell rapportering 
(IFRS) 3: «Virksomhetssammenslutninger» som fastsatt i 
vedlegget til denne forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2236/2004

av 29. desember 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 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 og 3-5, 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 10, 12, 14, 16-19, 22, 27, 28 og 31-41 samt tolkning 

nr. 9, 22, 28 og 32 fra Den faste tolkningskomité (SIC)(*)

2008/EØS/22/69

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 392 av 31.12.2004, s. 1 er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 38.



Nr. 22/546 24.4.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. IFRS 4: «Forsikringskontrakter» som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning, innsettes.

3. IAS 35 erstattes med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for 
salg og avviklet virksomhet» som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

4. IAS 36 og IAS 38 erstattes med IAS 36 og IAS 38 som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

5. Som en følge av vedtakelsen av IFRS 3 må IFRS 1, 
IAS nr. 12, 14, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37 og 39 
samt SIC-32 endres for å sikre overensstemmelse mellom 
internasjonale regnskapsstandarder.

6. Som en følge av vedtakelsen av IFRS 4 må IFRS 1  
samt IAS nr. 18, 19, 32, 37, 39 og 40 endres for å sikre 

overensstemmelse mellom internasjonale regnskapsstan-

darder.

7. Som en følge av vedtakelsen av IFRS 5 må IFRS 1 og 

IFRS 3 samt IAS nr. 1, 10, 16, 17, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 

40 og 41 endres for å sikre overensstemmelse mellom 

internasjonale regnskapsstandarder.

Artikkel 2

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse senest 1. januar 2005.

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

Utferdiget i Brussel, 29. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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IFRS 3

VEDLEGG

InternasjonalE standardER for finansiell rapportering

Nr. Tittel

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger

IFRS 4 Forsikringskontrakter

IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet

IAS 36 Verdifall på eiendeler

IAS 38 Immaterielle 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 
informasjon kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.uk.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 3

Virksomhetssammenslutninger

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-13

Identifikasjon av en virksomhetssammenslutning 4-9

Virksomhetssammenslutninger som omfatter foretak under samme kontroll 10-13

Regnskapsmetode 14-15

Anvendelse av oppkjøpsmetoden 16-65

Identifikasjon av det overtakende foretaket 17-23

En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost 24-35

Justering av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost betinget av framtidige hendelser 32-35

Fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost på overtatte eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser

36-60

Det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler og forpliktelser 41-44

Det overtatte foretakets immaterielle eiendeler 45-46

Det overtatte foretakets betingede forpliktelser 47-50

Goodwill 51-55

Overskytende av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets 
identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i forhold til anskaffelseskost

56-57

Virksomhetssammenslutninger som gjennomføres trinnvis 58-60

Foreløpig fastsettelse av førstegangsinnregning 61-65

Justering etter at førstegangsinnregning er gjennomført 63-64

Innregning av eiendeler ved utsatt skatt etter at førstegangsinnregning er gjennomført 65

Opplysninger 66-77

Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 78-85

Tidligere innregnet goodwill 79-80

Tidligere innregnet negativ goodwill 81

Tidligere innregnede immaterielle eiendeler 82

Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden 83-84

Begrenset tilbakevirkende anvendelse 85

Tilbaketrekning av andre uttalelser 86-87
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FORMÅL

1.  Formålet med denne IFRS er å fastsette et foretaks finansielle rapportering når foretaket gjennomfører en 
virksomhetssammenslutning. Standarden angir særlig at alle virksomhetssammenslutninger skal regnskapsføres 
ved anvendelse av oppkjøpsmetoden. Det overtakende foretaket skal derfor innregne det overtatte foretakets 
identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet og 
dessuten innregne goodwill, som senere skal testes for verdifall og ikke avskrives.

VIRKEOMRÅDE

2.  Unntatt i tilfellene beskrevet i nr. 3 skal foretak anvende denne IFRS ved regnskapsføring av 
virksomhetssammenslutninger.

3.  Denne IFRS får ikke anvendelse på

a)  virksomhetssammenslutninger der separate foretak eller virksomheter slås sammen til en felleskontrollert 
virksomhet.

b)  virksomhetssammenslutninger som omfatter foretak eller virksomheter under samme kontroll.

c)  virksomhetssammenslutninger som omfatter to eller flere gjensidige foretak.

d)  virksomhetssammenslutninger der separate foretak eller virksomheter slås sammen til et regnskapspliktig 
foretak utelukkende på grunnlag av en kontrakt, uten anskaffelse av en eierinteresse (for eksempel 
sammenslutninger der separate foretak slås sammen utelukkende på grunnlag av en kontrakt for å danne et 
dobbeltnotert selskap).

Identifikasjon av en virksomhetssammenslutning

4.  En virksomhetssammenslutning er sammenslåing av separate foretak eller virksomheter til ett regnskapspliktig 
foretak. Resultatet av nesten alle virksomhetssammenslutninger er at ett foretak, det overtakende foretaket, 
oppnår kontroll over én eller flere andre virksomheter, det overtatte foretaket. Dersom et foretak oppnår 
kontroll over ett eller flere foretak som ikke er virksomheter, utgjør sammenslåing av disse foretakene ikke en 
virksomhetssammenslutning. Når et foretak overtar en gruppe eiendeler eller nettoeiendeler som ikke utgjør en 
virksomhet, skal det fordele gruppens anskaffelseskost på de enkelte identifiserbare eiendelene og forpliktelsene 
i gruppen basert på deres relative virkelige verdier på overtakelsestidspunktet.

5.  En virksomhetssammenslutning kan være strukturert på en rekke ulike måter av juridiske, skattemessige eller 
andre grunner. Den kan innebære et foretaks kjøp av et annet foretaks egenkapital, kjøp av alle nettoeiendelene 
i et annet foretak, overtakelse av et annet foretaks forpliktelser eller kjøp av noen av nettoeiendelene i et 
annet foretak som til sammen utgjør én eller flere virksomheter. Den kan gjennomføres ved utstedelse av 
egenkapitalinstrumenter eller ved overføring av kontanter, kontantekvivalenter eller andre eiendeler, eller ved en 
kombinasjon av disse. Transaksjonen kan være mellom aksjeeierne i de sammensluttende foretakene eller mellom 
ett foretak og aksjeeierne i et annet foretak. Den kan innebære opprettelse av et nytt foretak som skal kontrollere 
de sammensluttende foretakene eller nettoeiendelene som overføres, eller omstrukturering av ett eller flere av de 
sammensluttende foretakene.

6.  En virksomhetssammenslutning kan føre til mor-/datterforetaksforhold der det overtakende foretaket blir 
morforetaket og det overtatte foretaket blir et datterforetak i forhold til det overtakende foretaket. Under 
slike forhold kommer denne IFRS til anvendelse for det overtakende foretaket i dettes konsernregnskap. Det 
overtakende foretaket fører sin andel av det overtatte foretaket som en investering i et datterforetak i sitt 
eventuelle separate finansregnskap (se IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap»).
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7.  En virksomhetssammenslutning kan innebære kjøp av nettoeiendeler, herunder eventuell goodwill, i et annet 
foretak istedenfor kjøp av egenkapitalen i det andre foretaket. En slik virksomhetssammenslutning fører ikke til 
noe mor-/datterforetaksforhold.

8.  Definisjonen av en virksomhetssammenslutning, og dermed også virkeområdet til denne IFRS, omfatter 
virksomhetssammenslutninger der ett foretak oppnår kontroll over et annet foretak, men der tidspunktet for 
oppnåelse av kontroll (dvs. overtakelsestidspunktet) ikke faller sammen med tidspunktet eller tidspunktene for 
anskaffelse av en eierinteresse (dvs. byttetidspunktet eller -punktene). Denne situasjonen kan for eksempel oppstå 
når et foretak som det er investert i, inngår ordninger for tilbakekjøp av aksjer med noen av sine investorer, og 
kontrollen over foretaket det er investert i, dermed endres.

9.  Denne IFRS fastsetter ikke deltakeres regnskapsføring av andeler i felleskontrollerte virksomheter (se IAS 31: 
«Andeler i felleskontrollert virksomhet»).

Virksomhetssammenslutninger som omfatter foretak under samme kontroll

10.  En virksomhetssammenslutning som omfatter foretak eller virksomheter under samme kontroll, er en 
virksomhetssammenslutning der alle de sammensluttende foretakene eller virksomhetene kontrolleres av 
samme øverste part eller parter både før og etter virksomhetssammenslutningen, og der denne kontrollen ikke er 
midlertidig.

11.  En gruppe personer skal anses for å ha kontroll over et foretak når de som følge av kontraktsmessige avtaler 
samlet har makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for foretaket i den hensikt å oppnå fordeler 
av dets aktiviteter. En virksomhetssammenslutning faller derfor utenfor denne standards virkeområde når den 
samme gruppen personer som følge av kontraktsmessige avtaler samlet har overordnet makt til å styre de 
finansielle og driftsmessige prinsippene for hvert enkelt av de sammensluttede foretakene i den hensikt å oppnå 
fordeler av deres aktiviteter, og denne overordnede makten ikke er midlertidig.

12.  Et foretak kan kontrolleres av en person eller av en gruppe personer som opptrer samlet etter en kontraktsmessig 
avtale, og denne personen eller gruppen av personer er ikke nødvendigvis underlagt kravene om finansiell 
rapportering i IFRS-er. Det er derfor ikke nødvendig at sammensluttende foretak inngår som en del av samme 
konsernregnskap for at en virksomhetssammenslutning skal anses for å omfatte foretak under samme kontroll.

13.  Omfanget av minoritetsinteresser i hvert av de sammensluttende foretakene før og etter virksomhetssammenslutningen 
er ikke relevant for å bestemme om sammenslutningen omfatter foretak under samme kontroll. Tilsvarende er det 
faktum at ett av de sammensluttende foretakene er et datterforetak som er utelatt fra konsernregnskapet i samsvar 
med IAS 27, ikke relevant for å bestemme om en sammenslutning omfatter foretak under samme kontroll.

REGNSKAPSMETODE

14.  Alle virksomhetssammenslutninger skal regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden.

15.  Oppkjøpsmetoden ser en virksomhetssammenslutning fra synsvinkelen til det sammensluttende foretaket som 
identifiseres som det overtakende foretaket. Det overtakende foretaket kjøper nettoeiendeler og innregner de 
overtatte eiendelene, forpliktelsene og betingede forpliktelsene, herunder eiendeler og forpliktelser som tidligere 
ikke er innregnet av det overtatte foretaket. Målingen av det overtakende foretakets eiendeler og forpliktelser 
påvirkes ikke av transaksjonen, og eventuelle ytterligere eiendeler eller forpliktelser i det overtakende foretaket 
som innregnes som følge av transaksjonen, påvirkes heller ikke, da de ikke er gjenstand for transaksjonen.

ANVENDELSE AV OPPKJØPSMETODEN

16.  Anvendelse av oppkjøpsmetoden omfatter følgende trinn:

a)  identifikasjon av et overtakende foretak,
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b)  måling av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost,

 og

c)  fordeling på overtakelsestidspunktet av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost på overtatte 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser.

Identifikasjon av det overtakende foretaket

17.  Det skal identifiseres et overtakende foretak for alle virksomhetssammenslutninger. Det overtakende 
foretaket er det sammensluttende foretaket som oppnår kontroll over de andre sammensluttende 
foretakene eller virksomhetene.

18.  Ettersom oppkjøpsmetoden ser en virksomhetssammenslutning fra det overtakende foretakets synsvinkel, 
forutsetter den at én av partene i transaksjonen kan identifiseres som det overtakende foretaket.

19.  Kontroll er makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for et foretak eller en virksomhet i den 
hensikt å oppnå fordeler av foretakets eller virksomhetens aktiviteter. Et sammensluttende foretak skal anses for 
å ha oppnådd kontroll over et annet sammensluttende foretak når det overtar mer enn halvparten av det andre 
foretakets stemmeretter, med mindre det kan påvises at et slikt eierskap ikke utgjør kontroll. Selv om ett av de 
sammensluttende foretakene ikke overtar mer enn halvparten av stemmerettene til et annet sammensluttende 
foretak, kan det likevel ha oppnådd kontroll over det andre foretaket dersom det som følge av sammenslutningen 
oppnår

a)  makt over mer enn halvparten av stemmerettene i det andre foretaket gjennom en avtale med andre 
investorer,

   eller

b)  makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene til det andre foretaket i henhold til vedtekter eller 
en avtale,

 eller

c)  makt til å oppnevne eller fjerne flertallet av medlemmene i styret eller i et tilsvarende styringsorgan i det 
andre foretaket,

   eller

d)  makt til å avgi et flertall av stemmene på møter i styret eller i et tilsvarende styringsorgan i det andre 
foretaket.

20.  Selv om det enkelte ganger kan være vanskelig å identifisere et overtakende foretak, finnes det vanligvis 
indikasjoner på at det finnes et overtakende foretak, for eksempel:

a)  dersom den virkelige verdien av ett av de sammensluttende foretakene er vesentlig høyere enn den virkelige 
verdien av det andre sammensluttende foretaket, er det sannsynlig at foretaket med den høyeste virkelige 
verdien er det overtakende foretaket,

b)  dersom virksomhetssammenslutningen gjennomføres ved et bytte av ordinære egenkapitalinstrumenter med 
stemmerett mot kontanter eller andre eiendeler, er det sannsynlig at foretaket som avgir kontanter eller andre 
eiendeler, er det overtakende foretaket,

 og

c)  dersom virksomhetssammenslutningen fører til at ledelsen i ett av de sammensluttende foretakene er i stand 
til å dominere valget av ledelsessammensetning i den sammenslåtte enheten, er det sannsynlig at foretaket 
med den dominerende ledelsen er det overtakende foretaket.
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21.  I en virksomhetssammenslutning som gjennomføres ved et bytte av egenkapitalinteresser, er foretaket som 
utsteder egenkapitalinteressene, normalt det overtakende foretaket. Alle relevante fakta og omstendigheter 
skal imidlertid tas i betraktning ved vurdering av hvilket av de sammensluttende foretakene som har makt til 
å styre det andre foretakets (eller de andre foretakenes) finansielle og driftsmessige prinsipper med henblikk 
på å oppnå fordeler fra dets (eller deres) aktiviteter. Ved enkelte virksomhetssammenslutninger, vanligvis 
omtalt som omvendte overtakelser, er det overtakende foretaket det foretaket hvis egenkapitalinteresser har 
blitt overtatt, mens det utstedende foretaket er det overtatte foretaket. Dette kan for eksempel være tilfellet når 
et privat foretak lar seg «overta» av et mindre børsnotert foretak for på den måten å oppnå børsnotering. Selv 
om det utstedende børsnoterte foretaket juridisk anses for å være morforetaket, og det private foretaket anses 
for å være datterforetaket, er det juridiske datterforetaket det overtakende foretaket dersom det har makt til å 
styre det juridiske morforetakets finansielle og driftsmessige prinsipper for å oppnå fordeler av dets aktiviteter. 
Det overtakende foretaket er vanligvis det største foretaket. Fakta og omstendigheter i forbindelse med en 
sammenslutning tilsier imidlertid noen ganger at et mindre foretak overtar et større foretak. Veiledning om 
regnskapsføring av omvendte overtakelser er gitt i vedlegg B nr. B1-B15.

22.  Når et nytt foretak dannes for å utstede egenkapitalinstrumenter med henblikk på å gjennomføre en 
virksomhetssammenslutning, skal ett av de sammensluttende foretakene som eksisterte før sammenslutningen, 
identifiseres som det overtakende foretaket på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene.

23.  Tilsvarende gjelder det at når en virksomhetssammenslutning omfatter flere enn to sammensluttende foretak, skal 
ett av de sammensluttende foretakene som eksisterte før sammenslutningen, identifiseres som det overtakende 
foretaket på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene. Fastsettelsen av hvilket som er det overtakende foretaket 
i slike tilfeller, skal blant annet omfatte en vurdering av hvilket av de sammensluttende foretakene som tok 
initiativet til sammenslutningen, og hvorvidt eiendelene eller inntektene til ett av de sammensluttende foretakene 
er vesentlig større enn de andres.

En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost

24.  Det overtakende foretaket skal måle en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost som summen av

a)  de virkelige verdiene på byttetidspunktet av eiendeler som avgis, forpliktelser som påløper eller 
overtas og egenkapitalinstrumenter som utstedes av det overtakende foretaket, i bytte mot kontroll 
over det overtatte foretaket,

og

b)  eventuelle utgifter som er direkte henførbare til virksomhetssammenslutningen.

25.  Overtakelsestidspunktet er det tidspunktet da det overtakende foretaket faktisk oppnår kontroll over det 
overtatte foretaket. Når kontroll oppnås ved en enkelt byttetransaksjon, sammenfaller byttetidspunktet med 
overtakelsestidspunktet. En virksomhetssammenslutning kan imidlertid innebære flere enn én byttetransaksjon, 
for eksempel når transaksjonen gjennomføres litt etter litt ved trinnvise aksjekjøp. Når dette er tilfellet,

a)  er sammenslutningens anskaffelseskost summen av de enkelte transaksjonene,

 og

b)  byttetidspunktet er tidspunktet for hver byttetransaksjon (dvs. tidspunktet da hver enkelt investering 
innregnes i det overtakende foretakets finansregnskap), mens overtakelsestidspunktet er tidspunktet da det 
overtakende foretaket oppnår kontroll over det overtatte foretaket.

26.  I henhold til nr. 24 skal eiendeler som avgis og forpliktelser som påløper eller overtas av det overtakende 
foretaket i bytte mot kontroll over det overtakende foretaket, måles til virkelig verdi på byttetidspunktet. 
Når oppgjør for hele eller en del av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost utsettes, skal derfor 
den utsatte komponentens virkelige verdi beregnes ved å diskontere de utestående beløpene til deres nåverdi 
på byttetidspunktet, idet det tas hensyn til eventuelle overbetalinger eller rabatter som med sannsynlighet 
aktualiseres ved oppgjøret.
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27.  Den kunngjorte prisen på byttetidspunktet for et notert egenkapitalinstrument gir den beste dokumentasjonen 
på instrumentets virkelige verdi og skal derfor benyttes, bortsett fra i sjeldne tilfeller. Annen dokumentasjon 
og andre verdsettingsmetoder skal bare tas i betraktning i de sjeldne tilfeller der det overtakende foretaket kan 
påvise at den kunngjorte prisen på byttetidspunktet er en upålitelig indikator på virkelig verdi, og at annen 
dokumentasjon og andre verdsettingsmetoder gir en mer pålitelig måling av egenkapitalinstrumentets virkelige 
verdi. Den kunngjorte prisen på byttetidspunktet er bare en upålitelig indikator når den er påvirket av markedets 
begrensede størrelse. Dersom den kunngjorte prisen på byttetidspunktet er en upålitelig indikator, eller dersom 
det ikke finnes noen kunngjort pris for egenkapitalinstrumenter utstedt av det overtakende foretaket, kan den 
virkelige verdien av disse instrumentene for eksempel estimeres med henvisning til deres forholdsmessige andel 
av den virkelige verdien av det overtakende foretaket, eller med henvisning til den forholdsmessige andelen 
av den virkelige verdien av det overtatte foretaket, avhengig av hvilken av disse som framgår mest tydelig. 
Den virkelige verdien på byttetidspunktet av monetære eiendeler som er gitt til innehavere av egenkapital i 
det overtatte foretaket som et alternativ til egenkapitalinstrumenter, kan også utgjøre dokumentasjon på den 
samlede virkelige verdien som det overtakende foretaket har gitt i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket. 
Uansett skal alle sidene ved sammenslutningen, herunder betydelige faktorer som påvirker forhandlingene, tas i 
betraktning. Ytterligere veiledning om fastsettelse av virkelig verdi av egenkapitalinstrumenter er gitt i IAS 39: 
«Finansielle instrumenter — innregning og måling».

28.  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost omfatter forpliktelser som det overtakende foretaket har 
pådratt seg eller overtatt i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket. Framtidige tap eller andre utgifter 
som forventes påløpt som resultat av overtakelsen, er ikke forpliktelser som det overtakende foretaket har 
pådratt seg eller overtatt i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket, og regnes derfor ikke som en del av 
sammenslutningens anskaffelseskost.

29.  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost omfatter eventuelle utgifter som er direkte henførbare 
til sammenslutningen, for eksempel honorarer til regnskapsførere, juridiske rådgivere, takstmenn og andre 
konsulenter for å gjennomføre sammenslutningen. Generelle administrative utgifter, herunder utgiftene ved 
å opprettholde en avdeling for overtakelser, og andre utgifter som ikke direkte kan henføres til den aktuelle 
sammenslutningen som regnskapsføres, skal ikke inkluderes i sammenslutningens anskaffelseskost, men 
innregnes som kostnad etter hvert som de påløper.

30.  Utgiftene ved å organisere og utstede finansielle forpliktelser er en integrert del av forpliktelsesutstedelsen, 
selv når forpliktelsene utstedes for å gjennomføre en virksomhetssammenslutning, og er ikke utgifter 
som er direkte henførbare til sammenslutningen. Foretakene skal derfor ikke inkludere slike utgifter i 
en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost. I samsvar med IAS 39 skal slike utgifter inkluderes i 
førstegangsmålingen av forpliktelsen.

31.  På samme måte er utgiftene ved å utstede egenkapitalinstrumenter en integrert del av utstedelsen av 
egenkapitalinstrumenter, selv når egenkapitalinstrumentene utstedes for å gjennomføre en 
virksomhetssammenslutning, og er ikke utgifter som er direkte henførbare til sammenslutningen. Foretakene skal 
derfor ikke inkludere slike utgifter i en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost. I samsvar med IAS 32: 
«Finansielle instrumenter – opplysninger og presentasjon» reduserer slike utgifter provenyet fra utstedelsen av 
egenkapitalinstrumenter.

J u s t e r i n g  a v  e n  v i r k s o m h e t s s a m m e n s l u t n i n g s  a n s k a f f e l s e s k o s t  b e t i n g e t  a v  f r a m t i d i g e 
hende l s e r

32.  Når en avtale om en virksomhetssammenslutning tillater en justering av sammenslutningens 
anskaffelseskost betinget av framtidige hendelser, skal det overtakende foretaket inkludere denne 
justeringen i sammenslutningens anskaffelseskost på overtakelsestidspunktet dersom justeringen er 
sannsynlig og kan måles på en pålitelig måte.

33.  En avtale om en virksomhetssammenslutning kan tillate justeringer av sammenslutningens anskaffelseskost som 
er betinget av én eller flere framtidige hendelser. Justeringen kan for eksempel være betinget av at et nærmere 
angitt nivå av overskudd opprettholdes eller oppnås i framtidige perioder, eller av at markedsprisen for de 
utstedte instrumentene opprettholdes. Det er vanligvis mulig å estimere omfanget av eventuelle slike justeringer 
når sammenslutningen regnskapsføres første gang, uten å redusere informasjonens pålitelighet, selv om det 
foreligger en viss usikkerhet. Dersom de framtidige hendelsene ikke blir en realitet, eller estimatet må revideres, 
skal virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost justeres tilsvarende.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/554 24.4.2008

IFRS 3

34.  Når en avtale om en virksomhetssammenslutning tillater en slik justering, skal justeringen imidlertid ikke 
inkluderes i sammenslutningens anskaffelseskost når sammenslutningen regnskapsføres første gang, dersom den 
enten ikke er sannsynlig eller ikke kan måles på en pålitelig måte. Dersom justeringen senere blir sannsynlig 
og kan måles på en pålitelig måte, skal tilleggsvederlaget behandles som en justering av sammenslutningens 
anskaffelseskost.

35.  Under noen omstendigheter kan det overtakende foretaket bli avkrevd en etterfølgende betaling til selgeren 
som kompensasjon for en reduksjon i verdien av eiendelene som avgis, egenkapitalinstrumentene som utstedes 
eller forpliktelsene som påløper eller overtas av det overtakende foretaket i bytte mot kontroll over det overtatte 
foretaket. Dette er for eksempel tilfellet når det overtakende foretaket garanterer markedsprisen til egenkapital- 
eller gjeldsinstrumenter utstedt som en del av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost, og må utstede 
ytterligere egenkapital- eller gjeldsinstrumenter for å gjenopprette opprinnelig beregnet anskaffelseskost. I slike 
tilfeller skal det ikke innregnes noen økning i virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost. Når det gjelder 
egenkapitalinstrumenter, motregnes den virkelige verdien av tilleggsbetalingen mot en tilsvarende reduksjon 
i den verdien som kan henføres til de opprinnelig utstedte instrumentene. Når det gjelder gjeldsinstrumenter, 
anses tilleggsbetalingen som en reduksjon i overkursen eller en økning av underkursen på den opprinnelige 
utstedelsen.

 Fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost på overtatte eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser

36.  Det overtakende foretaket skal på overtakelsestidspunktet fordele en virksomhetssammenslutnings 
anskaffelseskost ved å innregne det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser som oppfyller innregningskriteriene i nr. 37, til deres virkelige verdier på dette tidspunktet, 
med unntak for anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som er klassifisert som holdt for salg i samsvar 
med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», som skal innregnes til virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter. En eventuell forskjell mellom virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og 
det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene og 
betingede forpliktelsene som er innregnet på denne måten, skal regnskapsføres i samsvar med nr. 51-57.

37.  Det overtakende foretaket skal bare foreta separat innregning av det overtatte foretakets identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser på overtakelsestidspunktet dersom de oppfyller følgende 
kriterier på dette tidspunktet:

a)  når det gjelder en eiendel som ikke er en immateriell eiendel, er det sannsynlig at eventuelle tilknyttede 
framtidige økonomiske fordeler vil tilflyte det overtakende foretaket, og dens virkelige verdi kan måles 
på en pålitelig måte,

b) når det gjelder en forpliktelse som ikke er en betinget forpliktelse, er det sannsynlig at en strøm ut fra 
foretaket av ressurser som omfatter økonomiske fordeler, vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, og 
dens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte,

c)  når det gjelder en immateriell eiendel eller en betinget forpliktelse, kan dens virkelige verdi måles på 
en pålitelig måte.

38.  Det overtakende foretakets resultatregnskap skal inkorporere det overtatte foretakets resultat etter 
overtakelsestidspunktet, ved å inkludere det overtatte foretakets inntekter og kostnader basert på det 
overtakende foretakets anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen. Eksempelvis skal avskrivninger 
som er innregnet i det overtakende foretakets resultatregnskap etter overtakelsestidspunktet, og som er knyttet 
til det overtatte foretakets avskrivbare eiendeler, baseres på disse avskrivbare eiendelenes virkelige verdi på 
overtakelsestidspunktet, dvs. på deres anskaffelseskost for det overtakende foretaket.
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39.  Anvendelsen av oppkjøpsmetoden begynner fra overtakelsestidspunktet, som er tidspunktet da det overtakende 
foretaket faktisk oppnår kontroll over det overtatte foretaket. Ettersom kontroll er makt til å styre de finansielle 
og driftsmessige prinsippene for et foretak eller en virksomhet i den hensikt å oppnå fordeler av foretakets 
eller virksomhetens aktiviteter, er det ikke nødvendig at en transaksjon er rettslig avsluttet eller fullført 
før det overtakende foretaket oppnår kontroll. Alle relevante fakta og omstendigheter i forbindelse med en 
virksomhetssammenslutning skal tas i betraktning ved vurdering av når det overtakende foretaket har oppnådd 
kontroll.

40.  Fordi det overtakende foretaket innregner det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser som oppfyller innregningskriteriene i nr. 37, til deres virkelige verdier på 
overtakelsestidspunktet, skal en eventuell minoritetsinteresse i det overtakende foretaket angis som minoritetens 
andel av disse postenes netto virkelig verdi. Vedlegg B nr. B16 og B17 gir veiledning om fastsettelse av de 
virkelige verdiene av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser 
med henblikk på fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost.

De t  ove r t a t t e  f o r e t ake t s  i den t i f i s e rba r e  e i ende l e r  og  fo rp l i k t e l s e r

41.  I samsvar med nr. 36 skal det overtakende foretaket bare foreta separat innregning som en del av fordelingen av 
anskaffelseskost av de av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser 
som eksisterte på overtakelsesdagen, og som oppfyller innregningskriteriene i nr. 37. Derfor:

a)  skal det overtakende foretaket bare innregne forpliktelser for avslutning eller reduksjon av det overtatte 
foretakets aktiviteter som en del av fordelingen av sammenslutningens anskaffelseskost, dersom det overtatte 
foretaket på overtakelsestidspunktet har en eksisterende forpliktelse for omstrukturering som er innregnet i 
samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler»,

 og

b)  det overtakende foretaket skal ved fordeling av sammenslutningens anskaffelseskost ikke innregne forpliktelser 
for framtidige tap eller andre utgifter som forventes påløpt som resultat av virksomhetssammenslutningen.

42.  En utbetaling som et foretak er kontraktsmessig pålagt å foreta, for eksempel til ansatte eller leverandører 
dersom foretaket overtas ved en virksomhetssammenslutning, er en eksisterende plikt som anses som en betinget 
forpliktelse for foretaket inntil det blir sannsynlig at en virksomhetssammenslutning vil bli gjennomført. Foretaket 
innregner den kontraktsmessige plikten som forpliktelse i samsvar med IAS 37 når en virksomhetssammenslutning 
blir sannsynlig og forpliktelsen kan måles på en pålitelig måte. Når virksomhetssammenslutningen gjennomføres, 
blir derfor denne forpliktelsen for det overtatte foretaket innregnet av det overtakende foretaket som en del av 
fordelingen av sammenslutningens anskaffelseskost.

43.  Et overtatt foretaks omstruktureringsplan hvis gjennomføring er betinget av at foretaket overtas ved en 
virksomhetssammenslutning, utgjør imidlertid ikke en eksisterende plikt for det overtatte foretaket umiddelbart 
før virksomhetssammenslutningen. Den utgjør heller ikke en betinget forpliktelse for det overtatte foretaket 
umiddelbart før sammenslutningen, fordi den ikke er en mulig plikt som oppstår av en tidligere hendelse 
hvis eksistens bare vil bli bekreftet ved at det i framtiden inntreffer eller ikke inntreffer én eller flere usikre 
hendelser som ikke i sin helhet er innenfor det overtatte foretakets kontroll. Et overtakende foretak skal derfor 
ikke innregne en forpliktelse for slike omstruktureringsplaner som en del av fordelingen av sammenslutningens 
anskaffelseskost.

44.  De identifiserbare eiendelene og forpliktelsene som innregnes i samsvar med nr. 36, omfatter alle det overtatte 
foretakets eiendeler og forpliktelser som det overtakende foretaket kjøper eller pådrar seg, herunder alle dets 
finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. De kan også omfatte eiendeler og forpliktelser som ikke tidligere 
er innregnet i det overtatte foretakets finansregnskap, for eksempel fordi de ikke oppfylte kravene for innregning 
før overtakelsen. En skattemessig fordel som har oppstått av skattemessige underskudd hos det overtatte foretaket 
og som ikke er innregnet av det overtatte foretaket før virksomhetssammenslutningen, kvalifiserer for eksempel 
til innregning som en identifiserbare eiendel i samsvar med nr. 36 dersom det er sannsynlig at det overtakende 
foretaket vil få framtidige skattepliktige inntekter som den uinnregnede skattemessige fordelen kan utnyttes 
mot.
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Det  ove r t a t t e  f o r e t ake t s  imma te r i e l l e  e i ende l e r

45.  I samsvar med nr. 37 skal det overtakende foretaket bare foreta separat innregning av en immateriell eiendel i det 
overtatte foretaket på overtakelsestidspunktet dersom den oppfyller definisjonen på en immateriell eiendel i IAS 
38: «Immaterielle eiendeler», og dersom dens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Dette betyr at det 
overtakende foretaket innregner som eiendel atskilt fra goodwill, et løpende forsknings- og utviklingsprosjekt i 
det overtatte foretaket dersom prosjektet oppfyller definisjonen på en immateriell eiendel, og dets virkelige verdi 
kan måles på en pålitelig måte. IAS 38 gir veiledning om fastsettelse av hvorvidt den virkelige verdien av en 
immateriell eiendel som er overtatt ved en virksomhetssammenslutning, kan måles på en pålitelig måte.

46.  En ikke-monetær eiendel uten fysisk substans må være identifiserbar for å oppfylle definisjonen på en 
immateriell eiendel. I samsvar med IAS 38 oppfyller en eiendel bare kriteriet om identifiserbarhet i definisjonen 
på en immateriell eiendel dersom den

a)  er utskillbar, dvs. kan skilles ut fra eller deles fra foretaket og selges, overføres, lisensieres, leies ut eller 
byttes, enten separat eller sammen med en tilknyttet kontrakt, eiendel eller forpliktelse,

 eller

b)  oppstår av kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter, uansett om disse rettighetene er overførbare 
eller kan skilles ut fra foretaket eller fra andre rettigheter og plikter.

De t  ove r t a t t e  f o r e t ake t s  be t i ngede  fo rp l i k t e l s e r

47.  Nr. 37 angir at det overtakende foretaket bare skal foreta separat innregning av en betinget forpliktelse hos det 
overtatte foretaket som en del av fordelingen av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost dersom den 
betingede forpliktelsens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Dersom den virkelige verdien ikke kan 
måles på en pålitelig måte,

a)  påvirkes beløpet som innregnes som goodwill eller regnskapsføres i samsvar med nr. 56,

og

b)  det overtakende foretaket skal gi de opplysningene om den betingede forpliktelsen som kreves av IAS 37.

Vedlegg B nr. B16 bokstav l) gir veiledning om fastsettelse av den virkelige verdien av en betinget forpliktelse.

48.  Etter førstegangsinnregning skal det overtakende foretaket måle betingede forpliktelser som innregnes 
separat i samsvar med nr. 36, som det høyeste beløpet av

a)  beløpet som ville ha blitt innregnet i samsvar med IAS 37,

 og

b)  det førstegangsinnregnede beløpet med fradrag for eventuelle akkumulerte amortiseringer innregnet 
i samsvar med IAS 18: «Driftsinntekter».

49.  Kravet i nr. 48 gjelder ikke for kontrakter som regnskapsføres i samsvar med IAS 39: «Finansielle instrumenter – 
innregning og måling». Lånetilsagn som ikke omfattes av IAS 39, og som ikke er tilsagn om å yte lån til en lavere 
rente enn markedsrenten, regnskapsføres som betingede forpliktelser dersom det på overtakelsestidspunktet ikke 
er sannsynlig at en strøm av ressurser ut fra foretaket som omfatter økonomiske fordeler, vil kreves for å gjøre 
opp plikten, eller dersom pliktens beløp ikke kan måles med tilstrekkelig grad av pålitelighet. I samsvar med nr. 
37 innregnes et slikt lånetilsagn bare separat som en del av fordelingen av en sammenslutnings anskaffelseskost 
dersom dens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte.
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50.  Betingede forpliktelser som innregnes separat som en del av fordelingen av en virksomhetssammenslutnings 
anskaffelseskost, omfattes ikke av IAS 37. Det overtakende foretaket skal imidlertid gi de opplysningene om 
disse betingede forpliktelsene som kreves av IAS 37, for hver klasse av avsetninger.

Goodwi l l

51.  På overtakelsestidspunktet skal det overtakende foretaket

a)  innregne goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning som eiendel,

og

b)  foreta førstegangsmåling av denne goodwill til anskaffelseskost, hvilket er det overskytende av 
virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av 
netto virkelig verdi av de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene og betingede forpliktelsene som er 
innregnet i samsvar med nr. 36.

52.  Goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning representerer en betaling foretatt av det overtakende 
foretaket i forventning om framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan identifiseres enkeltvis og 
innregnes separat.

53.  I den utstrekning det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser eller betingede forpliktelser ikke 
oppfyller kriteriene i nr. 37 for separat innregning på overtakelsestidspunktet, påvirkes beløpet som innregnes 
som goodwill (eller regnskapsføres i samsvar med nr. 56). Dette skyldes at goodwill måles som restverdien 
av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost etter innregning av det overtatte foretakets identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser.

54.  Etter førstegangsinnregning skal det overtakende foretaket måle goodwill anskaffet ved en 
virksomhetssammenslutning til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle akkumulerte tap ved 
verdifall.

55.  Goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning skal ikke avskrives. I stedet skal det overtakende 
foretaket teste goodwillen for verdifall årlig, eller oftere dersom hendelser eller endrede omstendigheter tilsier at 
den kan ha falt i verdi, i samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler».

Ove r sky t ende  av  de t  ove r t akende  fo r e t ake t s  ande l  av  ne t t o  v i rke l i g  ve rd i  av  de t  ove r t a t t e 
f o r e t ake t s  i den t i f i s e rba r e  e i ende l e r,  f o rp l i k t e l s e r  og  be t i ngede  fo rp l i k t e l s e r  i  f o rho ld  t i l 
an ska ff e l s e skos t

56.  Dersom det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene 
og betingede forpliktelsene som innregnes i samsvar med nr. 36, overstiger virksomhetssammenslutningens 
anskaffelseskost, skal det overtakende foretaket

a)  revurdere identifikasjonen og målingen av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser samt målingen av sammenslutningens anskaffelseskost,

 og

b)  umiddelbart innregne i resultatet et eventuelt overskytende beløp etter denne revurderingen.
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57.  En gevinst innregnet i samsvar med nr. 56 kan omfatte ett eller flere av følgende elementer:

a)  Feil i målingen av den virkelige verdien av enten sammenslutningens anskaffelseskost eller det overtatte 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser eller betingede forpliktelser. Eventuelle framtidige utgifter 
som kan henføres til det overtatte foretaket, og som ikke er gjenspeilt korrekt i den virkelige verdien av det 
overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser eller betingede forpliktelser, er en mulig årsak til 
slike feil.

b)  Et krav i en regnskapsstandard om å måle anskaffede identifiserbare nettoeiendeler til et beløp som ikke 
er virkelig verdi, men som behandles som virkelig verdi med henblikk på fordeling av sammenslutningens 
anskaffelseskost. Eksempelvis krever veiledningen i vedlegg B om fastsettelse av de virkelige verdiene av 
det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler og forpliktelser at beløpet som henføres til eiendeler og 
forpliktelser ved skatt, er udiskontert.

c)  Et kjøp på gunstige vilkår.

Vi rk somhe t s s ammens lu tn inge r  som g j ennomfø re s  t r i nnv i s

58.  En virksomhetssammenslutning kan innebære flere enn én byttetransaksjon, for eksempel når den gjennomføres 
litt etter litt ved trinnvise aksjekjøp. I så fall skal det overtakende foretaket behandle hver byttetransaksjon separat 
ved bruk av opplysninger om transaksjonens anskaffelseskost og virkelige verdi på hvert transaksjonstidspunkt, 
for å beregne beløpet for eventuell goodwill knyttet til transaksjonen. Dette fører til en trinnvis sammenligning 
av de enkelte investeringenes anskaffelseskost med det overtakende foretakets andel av de virkelige verdiene av 
det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser ved hvert trinn.

59.  Når en virksomhetssammenslutning innebærer flere enn én byttetransaksjon, kan de virkelige verdiene av det 
overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser være forskjellige på hvert 
transaksjonstidspunkt. Ettersom

a)  det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser omregnes teoretisk 
til deres virkelige verdier på hvert transaksjonstidspunkt for å beregne beløpet for eventuell goodwill knyttet 
til transaksjonen,

 og

b)  det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser da må innregnes av 
det overtakende foretaket til deres virkelige verdier på overtakelsestidspunktet,

 utgjør enhver justering av disse virkelige verdiene som gjelder de andelene som det overtakende foretaket 
holdt fra før, en verdiregulering og skal regnskapsføres som en slik regulering. Fordi denne verdireguleringen 
oppstår ved det overtakende foretakets førstegangsinnregning av det overtatte foretakets eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser, innebærer den imidlertid ikke at det overtakende foretaket har valgt å anvende et 
regnskapsprinsipp med verdiregulering av disse postene etter førstegangsinnregning i samsvar med for eksempel 
IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr».

60.  Før en transaksjon oppfyller kriteriene for en virksomhetssammenslutning, kan den oppfylle kriteriene for 
en investering i et tilknyttet foretak og regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i samsvar med IAS 28: 
«Investeringer i tilknyttede foretak». I så fall vil de virkelige verdiene av de identifiserbare nettoeiendelene i 
foretaket det er investert i, på hvert tidligere transaksjonstidspunkt ha blitt beregnet tidligere ved anvendelse av 
egenkapitalmetoden på investeringen.

Foreløpig fastsettelse av førstegangsinnregning

61.  Førstegangsinnregning av en virksomhetssammenslutning innebærer identifikasjon og fastsettelse av de virkelige 
verdiene som skal henføres til det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser, og sammenslutningens anskaffelseskost.
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62.  Dersom førstegangsinnregningen av en virksomhetssammenslutning bare kan fastsettes foreløpig ved slutten 
av perioden da sammenslutningen gjennomføres, fordi enten de virkelige verdiene som skal henføres til det 
overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, eller sammenslutningens 
anskaffelseskost bare kan fastsettes foreløpig, skal det overtakende foretaket innregne sammenslutningen ved 
bruk av disse foreløpige verdiene. Det overtakende foretaket skal innregne eventuelle justeringer av disse 
foreløpige verdiene som følge av gjennomføringen av førstegangsinnregningen

a)  innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet,

 og

b)  fra overtakelsestidspunktet. Derfor

i)  skal den balanseførte verdien av en identifiserbar eiendel, forpliktelse eller betinget forpliktelse som 
innregnes eller justeres som følge av gjennomføringen av førstegangsinnregningen, beregnes som om 
dens virkelige verdi på overtakelsestidspunktet hadde vært innregnet fra dette tidspunktet.

ii)  skal goodwill eller eventuell gevinst som er innregnet i samsvar med nr. 56, justeres 
fra overtakelsestidspunktet med et beløp som tilsvarer justeringen av den virkelige verdien på 
overtakelsestidspunktet av den identifiserbare eiendelen, forpliktelsen eller betingede forpliktelsen som 
innregnes eller justeres.

iii)  skal sammenligningsinformasjon som presenteres for periodene før sammenslutningens 
førstegangsinnregning er gjennomført, presenteres som om førstegangsinnregningen hadde vært 
gjennomført fra overtakelsestidspunktet. Dette omfatter eventuelle ytterligere avskrivninger 
eller andre innvirkninger på resultatet som er innregnet som følge av gjennomføringen av 
førstegangsinnregningen.

Ju s t e r i ng  e t t e r  a t  f ø r s t egangs inn regn ing  e r  g j ennomfø r t

63.  Bortsett fra som skissert i nr. 33, 34 og 65, skal justeringer av førstegangsinnregningen av en 
virksomhetssammenslutning etter at denne førstegangsinnregningen er gjennomført, bare innregnes for å rette en 
feil i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil». Justeringer av 
førstegangsinnregningen av en virksomhetssammenslutning etter at denne innregningen er gjennomført skal ikke 
innregnes for virkningen av endringer i estimater. I samsvar med IAS 8 skal virkningen av en endring i estimater 
innregnes i inneværende og framtidige perioder.

64.  IAS 8 krever at et foretak regnskapsfører en korreksjon av en feil med tilbakevirkende kraft, og presenterer 
finansregnskapet som om feilen aldri hadde forekommet, ved at sammenligningsinformasjonen omarbeides for 
den eller de tidligere periodene som feilen oppstod i. Derfor skal den balanseførte verdien av en identifiserbar 
eiendel, forpliktelse eller betinget forpliktelse hos det overtatte foretaket som innregnes eller justeres som følge av 
korreksjon av en feil, beregnes som om dens virkelige verdi eller justerte virkelige verdi på overtakelsestidspunktet 
hadde vært innregnet fra dette tidspunktet. Goodwill eller eventuell gevinst som er innregnet i en tidligere 
periode i samsvar med nr. 56, skal justeres med tilbakevirkende kraft med et beløp som tilsvarer den virkelige 
verdien på overtakelsestidspunktet (eller justeringen av den virkelige verdien på overtakelsestidspunktet) av den 
identifiserbare eiendelen, forpliktelsen eller betingede forpliktelsen som innregnes (eller justeres).

I nn regn ing  av  e i ende l e r  ved  u t s a t t  ska t t  e t t e r  a t  f ø r s t egangs inn regn ing  e r  g j ennomfø r t

65.  Dersom den mulige fordelen for et overtatt foretak ved overføring av et skattemessig underskudd eller andre 
eiendeler ved utsatt skatt ikke oppfylte kriteriene i nr. 37 for separat innregning ved førstegangsinnregning av en 
virksomhetssammenslutning, men deretter realiseres, skal det overtakende foretaket innregne denne fordelen som 
inntekt i samsvar med IAS 12: «Inntektsskatt». I tillegg skal det overtakende foretaket

a)  redusere den balanseførte verdien av goodwill til det beløpet som ville ha blitt innregnet dersom eiendelen 
ved utsatt skatt hadde blitt innregnet som en identifiserbar eiendel fra anskaffelsestidspunktet,

 og

b)  innregne reduksjonen i balanseført verdi for goodwill som kostnad.
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 Denne framgangsmåten skal imidlertid ikke medføre at det skapes et overskytende beløp som beskrevet i nr. 56, 
og heller ikke øke en eventuell gevinst som tidligere er innregnet i samsvar med nr. 56.

OPPLYSNINGER

66.  Et overtakende foretak skal gi opplysninger som setter brukere av dets finansregnskap i stand til å 
evaluere arten og den finansielle virkningen av virksomhetssammenslutninger som er gjennomført

a)  i løpet av perioden.

b)  etter balansedagen, men før finansregnskapet godkjennes for offentliggjøring.

67.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 66 bokstav a) skal det overtakende foretaket gi følgende opplysninger for hver 
virksomhetssammenslutning som er gjennomført i løpet av perioden:

a)  navnene på og beskrivelsene av de sammensluttende foretakene eller virksomhetene.

b)  overtakelsestidspunktet.

c)  den prosentvise andelen av overtatte egenkapitalinstrumenter med stemmerett.

d)  sammenslutningens anskaffelseskost og en beskrivelse av dens bestanddeler, herunder eventuelle utgifter 
som er direkte henførbare til sammenslutningen. Når egenkapitalinstrumenter utstedes eller kan utstedes som 
en del av anskaffelseskosten, skal det også opplyses om følgende:

i)  antall egenkapitalinstrumenter som er utstedt eller kan utstedes,

 og

ii)  disse instrumentenes virkelige verdi og grunnlaget for fastsettelsen av denne virkelige verdien. Dersom 
det ikke finnes noen kunngjort pris for instrumentene på byttetidspunktet, skal det opplyses om de 
viktige forutsetningene som er brukt for å beregne virkelig verdi. Dersom det finnes en kunngjort pris 
på byttetidspunktet, men denne ikke ble brukt som grunnlag for fastsettelse av sammenslutningens 
anskaffelseskost, skal det opplyses om dette og om årsakene til at den kunngjorte prisen ikke ble brukt, 
metoden og de viktige forutsetningene som ble brukt for å henføre en verdi til egenkapitalinstrumentene, 
samt det samlede beløpet for forskjellen mellom den verdien som er henført til egenkapitalinstrumentene, 
og deres kunngjorte pris.

e)  eventuelle virksomheter som foretaket har besluttet å avhende som følge av sammenslutningen.

f)  beløpene som er innregnet på overtakelsestidspunktet for hver klasse av det overtatte foretakets eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser, samt den balanseførte verdien av hver av disse klassene beregnet i 
samsvar med IFRS-er umiddelbart før sammenslutningen, med mindre det ikke er praktisk mulig å opplyse 
om dette. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en 
forklaring på hvorfor dette er tilfellet.

g)  størrelsen på et eventuelt overskytende beløp som er innregnet i resultatet i samsvar med nr. 56, og i hvilken 
post i resultatregnskapet det overskytende beløpet er innregnet.

h)  en beskrivelse av de faktorene som har bidratt til en anskaffelseskost som medførte innregning av goodwill 
— en beskrivelse av hver immateriell eiendel som ikke er innregnet atskilt fra goodwill, samt en forklaring 
på hvorfor den immaterielle eiendelens virkelige verdi ikke kunne måles på en pålitelig måte — eller en 
beskrivelse av arten av et eventuelt overskytende beløp som er innregnet i resultatet i samsvar med nr. 56.

i)  beløpet for det overtatte foretakets resultat siden overtakelsestidspunktet som er inkludert i det overtakende 
foretakets resultat for perioden, med mindre det ikke er praktisk mulig å opplyse om dette. Dersom det ikke 
er praktisk mulig å gi disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en forklaring på hvorfor dette 
er tilfellet.
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68.  Opplysningene som kreves av nr. 67, skal gis samlet for virksomhetssammenslutninger gjennomført i løpet av 
perioden som hver for seg er uvesentlige.

69.  Dersom førstegangsinnregningen av en virksomhetssammenslutning som ble gjennomført i løpet av perioden, 
bare ble fastsatt foreløpig, som beskrevet i nr. 62, skal det også opplyses om dette og gis en forklaring på hvorfor 
dette er tilfellet.

70.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 66 bokstav a) skal det overtakende foretaket gi følgende opplysninger, med 
mindre det ikke er praktisk mulig:

a)  den sammenslåtte enhetens driftsinntekter for perioden, som om overtakelsestidspunktet for alle 
virksomhetssammenslutninger som er gjennomført i løpet av perioden, var periodens begynnelse.

b)  den sammenslåtte enhetens resultat for perioden, som om overtakelsestidspunktet for alle 
virksomhetssammenslutninger som er gjennomført i løpet av perioden, var periodens begynnelse.

 Dersom det ikke er praktisk mulig å gi disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en forklaring på 
hvorfor dette er tilfellet.

71.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 66 bokstav b) skal det overtakende foretaket gi opplysningene som kreves av 
nr. 67 for hver virksomhetssammenslutning som er gjennomført etter balansedagen, men før finansregnskapet 
godkjennes for offentliggjøring, med mindre det ikke er praktisk mulig. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi 
noen av disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en forklaring på hvorfor dette er tilfellet.

72.  Et overtakende foretak skal gi opplysninger som setter brukere av dets finansregnskap i stand til å 
evaluere de finansielle virkningene av gevinster, tap, korreksjoner av feil og andre justeringer innregnet 
i inneværende periode som gjelder virksomhetssammenslutninger som ble gjennomført i inneværende 
periode eller tidligere perioder.

73.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 72 skal det overtakende foretaket gi følgende opplysninger:

a)  beløpet for og en forklaring på eventuelle gevinster eller tap innregnet i inneværende periode som

i)  gjelder de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene eller betingede forpliktelsene som er overtatt ved en 
virksomhetssammenslutning som ble gjennomført i inneværende periode eller en tidligere periode,

 og

ii)  er av en slik størrelse, art eller hyppighet at opplysninger om disse er relevante for forståelsen av den 
sammenslåtte enhetens finansielle inntjening.

b)  dersom førstegangsinnregningen av en virksomhetssammenslutning som ble gjennomført i den umiddelbart 
foregående perioden, bare ble fastsatt foreløpig ved slutten av den perioden, beløpene for og forklaringer på 
de justeringene av de foreløpige verdiene som er innregnet i løpet av inneværende periode.

c)  de opplysningene som kreves av IAS 8 om korreksjoner av feil i det overtatte foretakets identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, eller endringer i verdiene som er tilordnet disse postene, 
og som det overtakende foretaket innregner i løpet av inneværende periode i samsvar med nr. 63 og nr. 64.

74.  Et foretak skal gi opplysninger som setter brukere av dets finansregnskap i stand til å evaluere endringer 
i den balanseførte verdien av goodwill i løpet av perioden.

75.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 74 skal foretaket legge fram en avstemming av den balanseførte verdien av 
goodwill i begynnelsen og slutten av perioden, som separat viser

a)  brutto balanseført verdi og akkumulerte tap ved verdifall ved periodens begynnelse,
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b)  ytterligere goodwill innregnet i løpet av perioden, unntatt goodwill som er inkludert i en avhendingsgruppe 
som ved overtakelsen oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5,

c)  justeringer som skyldes senere innregning av eiendeler ved utsatt skatt i løpet av perioden, i samsvar med nr. 
65,

d)  goodwill inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5, 
og goodwill som er fraregnet i løpet av perioden uten tidligere å ha vært inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som at den er holdt for salg,

e)  tap ved verdifall som er innregnet i løpet av perioden i samsvar med IAS 36,

f)  netto valutakursdifferanser som har oppstått i løpet av perioden, i samsvar med IAS 21: «Virkningene av 
valutakursendringer»,

g)  eventuelle andre endringer i balanseført verdi i løpet av perioden,

 og

h)  brutto balanseført verdi og akkumulerte tap ved verdifall ved periodens slutt.

76.  Foretaket skal gi opplysninger om gjenvinnbart beløp for og verdifall på goodwill i samsvar med IAS 36, i tillegg 
til opplysningene som kreves av nr. 75 bokstav e).

77.  Dersom opplysningene som kreves av denne IFRS, uansett situasjon, ikke oppfyller formålene fastsatt i nr. 66, 
nr. 72 og nr. 74, skal foretaket gi ytterligere opplysninger slik at formålene oppfylles.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

78.  Unntatt som angitt i nr. 85, får denne IFRS anvendelse på regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger der 
avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere. Denne IFRS får også anvendelse på regnskapsføring av:

a)  goodwill som oppstår ved en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller 
senere,

 eller

b)  et eventuelt overskytende av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i forhold til anskaffelseskost for 
en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere.

Tidligere innregnet goodwill

79.  Et foretak skal anvende denne IFRS fremadrettet fra begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 
31. mars 2004 eller senere, på goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet var 
før 31. mars 2004, og på goodwill som oppstår av en interesse i et felleskontrollert foretak som er anskaffet før 
31. mars 2004 og regnskapsført ved anvendelse av forholdsmessig konsolidering. Derfor skal foretaket

a)  fra begynnelsen av første regnskapsperiode som begynner 31. mars 2004 eller senere, slutte å avskrive slik 
goodwill,
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b)  ved begynnelsen av første regnskapsperiode som begynner 31. mars 2004 eller senere, utligne den tilknyttede 
akkumulerte avskrivningens balanseførte verdi med en tilsvarende reduksjon av goodwill,

 og

c)  fra begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 31. mars 2004 eller senere, teste goodwillen 
for verdifall i samsvar med IAS 36 (revidert 2004).

80.  Dersom et foretak tidligere har innregnet goodwill som fradrag i egenkapitalen, skal det ikke innregne denne 
goodwillen i resultatet når det avhender hele eller en del av virksomheten som goodwillen er tilknyttet, eller når 
det oppstår verdifall på en kontantgenererende enhet som goodwillen er tilknyttet.

Tidligere innregnet negativ goodwill

81.  Den balanseførte verdien av negativ goodwill på begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 
31. mars 2004 eller senere, og som oppstod av enten

a)  en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet var før 31. mars 2004,

 eller

b)  en andel i et felleskontrollert foretak som er anskaffet før 31. mars 2004 og regnskapsført ved anvendelse av 
forholdsmessig konsolidering,

skal innregnes ved begynnelsen av denne perioden, med en tilsvarende justering av åpningssaldoen for opptjent 
egenkapital.

Tidligere innregnede immaterielle eiendeler

82.  Den balanseførte verdien av en post som er klassifisert som en immateriell eiendel som enten

a)  ble anskaffet ved en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet var før 31. mars 2004,

 eller

b)  oppstår av en andel i et felleskontrollert foretak som er anskaffet før 31. mars 2004 og regnskapsført ved 
anvendelse av forholdsmessig konsolidering,

 skal omklassifiseres som goodwill ved begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 31. 
mars 2004 eller senere, dersom denne immaterielle eiendelen på dette tidspunktet ikke oppfyller kriteriet om 
identifiserbarhet i IAS 38 (revidert 2004).

Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden

83.  For investeringer som er regnskapsført ved anvendelse av egenkapitalmetoden og anskaffet 31. mars 2004 eller 
senere, skal et foretak anvende denne IFRS på regnskapsføring av

a)  eventuell anskaffet goodwill som er inkludert i investeringens balanseførte verdi. Avskrivning av slik 
teoretisk goodwill skal derfor ikke inkluderes ved fastsettelsen av foretakets andel av resultatet i foretaket 
det er investert i.

b)  et eventuelt overskytende av den balanseførte verdien av investeringen i foretakets andel av netto virkelig 
verdi av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i foretaket det er investert i, i 
forhold til investeringens anskaffelseskost. Et foretak skal derfor inkludere dette overskytende beløpet 
som inntekt ved fastsettelsen av foretakets andel av resultatet i foretaket det er investert i, i den perioden 
investeringen anskaffes.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/564 24.4.2008

IFRS 3

84.  For investeringer som regnskapsføres ved anvendelse av egenkapitalmetoden, og som er anskaffet før 31. mars 
2004,

a)  skal et foretak anvende denne IFRS fremadrettet fra begynnelsen av den første regnskapsperioden som 
begynner 31. mars 2004 eller senere, på eventuell anskaffet goodwill som er inkludert i den virkelige 
verdien av investeringen. Et foretak skal derfor fra dette tidspunktet slutte å inkludere avskrivning av denne 
goodwillen ved fastsettelsen av foretakets andel av resultatet i foretaket det er investert i.

b)  skal et foretak fraregne eventuell negativ goodwill som er inkludert i den virkelige verdien av investeringen 
ved begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 31. mars 2004 eller senere, og foreta en 
tilsvarende justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital.

Begrenset tilbakevirkende anvendelse

85.  Det er tillatt for et foretak å anvende kravene i denne IFRS på goodwill som eksisterer på eller anskaffes etter, og på 
virksomhetssammenslutninger som gjennomføres fra, et hvilket som helst tidspunkt før ikrafttredelsestidspunktene 
nevnt i nr. 78-84, forutsatt at

a)  verdsettingene og de øvrige opplysningene som kreves for å anvende IFRS på tidligere 
virksomhetssammenslutninger, ble innhentet ved førstegangsinnregning av disse sammenslutningene,

 og

b)  foretaket også anvender IAS 36 (revidert 2004) og IAS 38 (revidert 2004) fremadrettet fra samme tidspunkt, 
samt at foretaket tidligere har innhentet verdsettingene og de øvrige opplysningene som kreves for å anvende 
disse standardene fra dette tidspunktet, slik at det ikke er nødvendig å fastsette estimater som skulle ha vært 
foretatt på et tidligere tidspunkt.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

86.  Denne IFRS erstatter IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» (utgitt 1998).

87.  Denne IFRS erstatter følgende tolkninger:

a)  SIC-9: «Virksomhetssammenslutninger — klassifisering som oppkjøp eller sammenslåing av interesser»,

b)  SIC-22: «Virksomhetssammenslutninger — etterfølgende justering av opprinnelig rapporterte virkelige 
verdier og goodwill»,

 og

c)  SIC-28: «Virksomhetssammenslutninger — «byttetidspunkt» og virkelig verdi av 
egenkapitalinstrumenter».
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

overtakelsestidspunkt Tidspunktet da det overtakende foretaket faktisk oppnår kontroll over det 
overtatte foretaket.

avtaletidspunkt Tidspunktet da en faktisk avtale mellom de partene som slutter seg sammen, 
oppnås, og når det gjelder børsnoterte foretak, offentlig kunngjøres. Når det 
gjelder en fiendtlig overtakelse, er det tidligste tidspunktet for når det oppnås 
en faktisk avtale mellom partene som slutter seg sammen, på tidspunktet da et 
tilstrekkelig antall av det overtatte foretakets eiere har akseptert det overtakende 
foretakets tilbud til at det overtakende foretaket kan oppnå kontroll over det 
overtatte foretaket.

virksomhet Et integrert sett av aktiviteter og eiendeler som utføres og styres med henblikk 
på å frambringe

a)  avkastning til investorer,

eller

b)  lavere utgifter eller andre økonomiske fordeler direkte og forholdsmessig til 
forsikringstakere eller deltakere.

En virksomhet består vanligvis av innsatsfaktorer, prosesser som utøves på disse 
innsatsfaktorene og en resulterende produksjon som brukes eller vil bli brukt til 
å generere driftsinntekter. Dersom det foreligger goodwill i et overført sett av 
aktiviteter og eiendeler, skal det overførte settet antas å være en virksomhet.

virksomhets sammenslutning Sammenslåing av separate foretak eller virksomheter til ett regnskapspliktig 
foretak.

virksomhets sammenslutning 
som omfatter foretak eller 
virksomheter under samme 
kontroll

En virksomhetssammenslutning der alle de sammensluttende foretakene eller 
virksomhetene kontrolleres av samme øverste part eller parter både før og etter 
sammenslutningen, og der denne kontrollen ikke er midlertidig.

betinget forpliktelse Betinget forpliktelse har den betydningen som er angitt i IAS 37: «Avsetninger, 
betingede forpliktelser og betingede eiendeler», dvs.

a)  en mulig plikt som oppstår av tidligere hendelser, og hvis eksistens bare vil 
bli bekreftet ved at det i framtiden inntreffer eller ikke inntreffer én eller flere 
usikre hendelser som ikke i sin helhet er innenfor foretakets kontroll,

eller

b)  en eksisterende plikt som oppstår av tidligere hendelser, men som ikke er 
innregnet fordi

i)  det ikke er sannsynlig at en strøm av ressurser som omfatter økonomiske 
fordeler ut fra foretaket, vil kreves for å gjøre opp plikten,

 eller

ii)  forpliktelsesbeløpet ikke kan måles på en pålitelig måte.

kontroll Makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for et foretak eller 
en virksomhet i den hensikt å oppnå fordeler av foretakets eller virksomhetens 
aktiviteter.
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byttetidspunkt Når en virksomhetssammenslutning oppnås ved én enkelt byttetransaksjon, er 
byttetidspunktet lik overtakelsestidspunktet. Når en virksomhetssammenslutning 
innebærer flere enn én byttetransaksjon, for eksempel når den gjennomføres litt 
etter litt ved trinnvise aksjekjøp, er byttetidspunktet det tidspunktet da hver enkelt 
investering innregnes i det overtakende foretakets finansregnskap.

virkelig verdi Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en 
transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter.

goodwill Framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan identifiseres 
enkeltvis og innregnes separat.

immateriell eiendel Immateriell eiendel har den betydningen som er angitt i IAS 38: «Immaterielle 
eiendeler», dvs. en identifiserbar ikke-monetær eiendel uten fysisk substans.

felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet har den betydningen som er angitt i IAS 31: 
«Andeler i felleskontrollert virksomhet», dvs. en kontraktsmessig avtale der 
to eller flere parter påtar seg en økonomisk aktivitet som er underlagt felles 
kontroll.

minoritetsinteresse Den delen av et datterforetaks resultat og nettoeiendeler som er henførbare 
til egenkapitalinteresser som ikke eies av morforetaket, direkte eller indirekte 
gjennom datterforetak.

gjensidig foretak Et foretak som ikke er eid av investorer, for eksempel et gjensidig forsikringsselskap 
eller gjensidig kooperativt foretak, som gir lavere utgifter eller andre økonomiske 
fordeler direkte og forholdsmessig til sine forsikringstakere eller deltakere.

morforetak Et foretak som har ett eller flere datterforetak.

sannsynlig Mer sannsynlig at noe inntreffer enn at det ikke inntreffer.

regnskapspliktig foretak Et foretak som har brukere som er avhengige av foretakets finansregnskap til 
allmenn bruk for å innhente opplysninger som er nyttige for dem når de skal 
ta avgjørelser om fordeling av ressurser. Et regnskapspliktig foretak kan være 
ett enkelt foretak eller et konsern som består av et morforetak og alle dets 
datterforetak.

datterforetak Et foretak, herunder et foretak uten begrenset ansvar, for eksempel et ansvarlig 
selskap, som er kontrollert av et annet foretak (kalt morforetaket).
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VEDLEGG B

Anvendelsestillegg

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Omvendte overtakelser

B1  Som nevnt i nr. 21 forekommer det enkelte virksomhetssammenslutninger, vanligvis omtalt som omvendte 
overtakelser, der det overtakende foretaket er det foretaket hvis egenkapitalinteresser er blitt overtatt, og det 
utstedende foretaket er det overtatte foretaket. Dette kan for eksempel være tilfellet når et privat foretak lar seg 
«overta» av et mindre børsnotert foretak for på den måten å oppnå børsnotering. Selv om det utstedende børsnoterte 
foretaket juridisk anses for å være morforetaket, og det private foretaket anses for å være datterforetaket, er det 
juridiske datterforetaket det overtakende foretaket dersom det har makt til å styre det juridiske morforetakets 
finansielle og driftsmessige prinsipper for å oppnå fordeler av dets aktiviteter.

B2  Et foretak skal følge veiledningen i nr. B3-B15 ved regnskapsføring av omvendte overtakelser.

B3  Regnskapsføring av omvendte overtakelser fastsetter fordelingen av virksomhetssammenslutningens 
anskaffelseskost på overtakelsestidspunktet, og omfatter ikke transaksjoner som finner sted etter 
sammenslutningen.

Virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost

B4  Når egenkapitalinstrumenter utstedes som en del av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost, kreves det 
av nr. 24 at sammenslutningens anskaffelseskost skal omfatte disse egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi 
på byttetidspunktet. I henhold til nr. 27 kan egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi i mangel av en pålitelig 
kunngjort pris estimeres med henvisning til den virkelige verdien av det overtakende foretaket eller det overtatte 
foretaket, avhengig av hvilken av disse som framgår mest tydelig.

B5  Ved en omvendt overtakelse anses virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost for å ha blitt overtatt 
av det juridiske datterforetaket (dvs. det overtakende foretaket i regnskapsmessig forstand) i form av 
egenkapitalinstrumenter utstedt til eierne av det juridiske morforetaket (dvs. det overtatte foretaket i 
regnskapsmessig forstand). Dersom den kunngjorte prisen på det juridiske datterforetakets egenkapitalinstrumenter 
brukes for å fastsette sammenslutningens anskaffelseskost, skal det foretas en beregning av hvor mange 
egenkapitalinstrumenter det juridiske datterforetaket måtte ha utstedt for å gi eierne av det juridiske morforetaket 
den samme prosentvise eierandelen i det sammensluttede foretaket som de har i det sammensluttede foretaket 
som følge av den omvendte overtakelsen. Den virkelige verdien av det antallet egenkapitalinstrumenter som er 
beregnet på denne måten, skal brukes som sammenslutningens anskaffelseskost.

B6  Dersom den virkelige verdien av egenkapitalinstrumentene i det juridiske datterforetaket ikke framgår tydelig 
på annen måte, skal den samlede virkelige verdien av alle de utstedte egenkapitalinstrumentene i det juridiske 
morforetaket før virksomhetssammenslutningen brukes som grunnlag for fastsettelse av sammenslutningens 
anskaffelseskost.

Utarbeiding og presentasjon av konsernregnskap

B7  Et konsernregnskap som er utarbeidet etter en omvendt overtakelse, skal utgis i det juridiske morforetakets 
navn, men beskrives i notene som en fortsettelse av finansregnskapet til det juridiske datterforetaket (dvs. det 
overtakende foretaket i regnskapsmessig forstand). Ettersom et slikt konsernregnskap utgjør en fortsettelse av det 
juridiske datterforetakets finansregnskap,

a)  skal det juridiske datterforetakets eiendeler og forpliktelser innregnes og måles i konsernregnskapet til deres 
balanseførte verdi før sammenslutningen.
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b)  skal opptjent egenkapital og andre egenkapitalposter som er innregnet i konsernregnskapet, være 
det juridiske datterforetakets opptjente egenkapital og andre egenkapitalposter umiddelbart før 
virksomhetssammenslutingen.

c)  skal beløpet som innregnes som utstedte egenkapitalinstrumenter i konsernregnskapet, fastsettes ved at 
sammenslutningens anskaffelseskost fastsatt som beskrevet i nr. B4-B6 legges til det juridiske datterforetakets 
utstedte egenkapitalinstrumenter umiddelbart før virksomhetssammenslutningen. Egenkapitalstrukturen som 
framgår av konsernregnskapet (dvs. antallet og arten av utstedte egenkapitalinstrumenter), skal gjenspeile 
egenkapitalstrukturen i det juridiske morforetaket, herunder de egenkapitalinstrumentene som er utstedt av 
det juridiske morforetaket for å gjennomføre sammenslutningen.

d)  skal sammenligningsinformasjonen som presenteres i konsernregnskapet, være det juridiske datterforetakets 
sammenligningsinformasjon.

B8  Regnskapsføring av omvendte overtakelser får bare anvendelse på konsernregnskap. Derfor skal det juridiske 
morforetaket regnskapsføre investeringen i det juridiske datterforetaket i sitt eventuelle separate finansregnskap, 
i samsvar med kravene i IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» med hensyn til regnskapsføring 
av investeringer i en investors separate finansregnskap.

B9  Et konsernregnskap som er utarbeidet etter en omvendt overtakelse, skal gjenspeile de virkelige verdiene av 
eiendelene, forpliktelsene og de betingede forpliktelsene i det juridiske morforetaket (dvs. det overtatte foretaket 
i regnskapsmessig forstand). Derfor skal virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost fordeles ved å måle 
det juridiske morforetakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser som oppfyller 
innregningskriteriene i nr. 37, til deres virkelige verdier på overtakelsestidspunktet. Et eventuelt overskytende 
av sammenslutningens anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av 
disse postene skal regnskapsføres i samsvar med nr. 51-55. Et eventuelt overskytende av sammenslutningens 
anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av disse postene skal 
regnskapsføres i samsvar med nr. 56-55.

Minoritetsinteresse

B10  Ved enkelte omvendte overtakelser forekommer det at noen av eierne av det juridiske datterforetaket ikke bytter 
sine egenkapitalinstrumenter mot egenkapitalinstrumenter i det juridiske morforetaket. Selv om foretaket der 
slike eiere innehar egenkapitalinstrumenter (det juridiske datterforetaket) overtar et annet foretak (det juridiske 
morforetaket), skal disse eierne behandles som en minoritetsinteresse i konsernregnskapet som utarbeides 
etter den omvendte overtakelsen. Dette skyldes at de eierne av det juridiske datterforetaket som ikke bytter 
sine egenkapitalinstrumenter mot egenkapitalinstrumenter i det juridiske morforetaket, bare har en andel av 
det juridiske datterforetakets resultater og nettoeiendeler, og ikke i den sammensluttede enhetens resultater og 
nettoeiendeler. Motsatt gjelder at alle eierne av det juridiske morforetaket, til tross for at det juridiske morforetaket 
anses som det overtatte foretaket, har en andel av den sammensluttede enhetens resultater og nettoeiendeler.

B11  Ettersom det juridiske datterforetakets eiendeler og forpliktelser innregnes og måles i konsernregnskapet til deres 
balanseførte verdi før sammenslutningen, skal minoritetsinteressen gjenspeile mindretallsaksjeeiernes andel av 
de balanseførte verdiene av det juridiske datterforetakets nettoeiendeler før sammenslutningen.

Resultat per aksje

B12  Som nevnt i nr. B7 bokstav c) gjenspeiler egenkapitalstrukturen som framgår av det konsernregnskapet 
som er utarbeidet etter en omvendt overtakelse, egenkapitalstrukturen i det juridiske morforetaket, 
herunder de egenkapitalinstrumentene som er utstedt av det juridiske morforetaket for å gjennomføre 
virksomhetssammenslutningen.
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B13  Ved beregning av veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer (nevneren) i perioden da den omvendte 
overtakelsen finner sted

a)  skal antall ordinære utestående aksjer fra begynnelsen av perioden til overtakelsestidspunktet anses for å 
være det antall aksjer som det juridiske morforetaket har utstedt til eierne av det juridiske datterforetaket,

 og

b)  antall ordinære utestående aksjer fra overtakelsestidspunktet til slutten av perioden skal være det faktiske 
antall ordinære utestående aksjer i det juridiske morforetaket i perioden.

B14  Det opplyste basisresultatet per aksje for hver sammenligningsperiode forut for overtakelsestidspunktet som 
presenteres i konsernregnskapet etter en omvendt overtakelse, skal beregnes ved å dividere det juridiske 
datterforetakets resultat henførbart til ordinære aksjeeiere i hver av disse periodene, med det antall ordinære 
aksjer som det juridiske morforetaket har utstedt til eierne av det juridiske datterforetaket ved den omvendte 
overtakelsen.

B15  I beregningene som er skissert i nr. B13 og B14, antas det at det ikke har skjedd noen endringer i antall ordinære 
aksjer utstedt av det juridiske datterforetaket i sammenligningsperiodene samt i tidsrommet mellom begynnelsen 
av den perioden da den omvendte overtakelsen fant sted og overtakelsestidspunktet. Det skal foretas en passende 
justering av beregningen av resultatet per aksje for å ta hensyn til virkningen av en endring i antall ordinære aksjer 
utstedt av det juridiske datterforetaket i disse periodene.

Fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost

B16  Denne IFRS krever at det overtakende foretaket innregner det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser som oppfyller innregningskriteriene, til deres virkelige verdier på 
overtakelsestidspunktet. Ved fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost skal det overtakende 
foretaket behandle følgende mål som virkelige verdier:

a)  For finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked, skal det overtakende foretaket bruke gjeldende 
markedsverdier.

b)  For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, skal det overtakende foretaket bruke 
estimerte verdier som tar i betraktning P/E-verdi, utbytte og forventede vekstrater for sammenlignbare 
instrumenter i foretak med tilsvarende egenskaper.

c)  For fordringer, fordelaktige kontrakter og andre identifiserbare eiendeler skal det overtakende foretaket 
bruke nåverdiene for de beløpene som skal mottas, fastsatt med egnede gjeldende rentesatser, om nødvendig 
med fradrag for tapsutsatthet og for innkrevingsutgifter. Diskontering kreves imidlertid ikke for kortsiktige 
fordringer, fordelaktige kontrakter og andre identifiserbare eiendeler når differansen mellom det nominelle 
beløpet og det diskonterte beløpet ikke er vesentlig.

d)  For beholdninger av

i)  ferdigvarer og handelsvarer skal det overtakende foretaket bruke salgsprisen, med fradrag for summen 
av 1) utgiftene ved avhendelse og 2) en rimelig fortjeneste av det overtakende foretakets salgsarbeid, 
basert på fortjenesten ved tilsvarende ferdigvarer og handelsvarer,

ii)  varer i arbeid skal det overtakende foretaket bruke salgsprisen for ferdigvarer med fradrag for summen 
av 1) utgiftene ved fullføring, 2) utgiftene ved avhending, og 3) et rimelig overskudd for fullføring og 
salgsarbeid, basert på overskudd for tilsvarende ferdigvarer,

 og

iii)  råmaterialer skal det overtakende foretaket bruke gjeldende gjenanskaffelseskost.
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e)  For tomt og bygninger skal det overtakende foretaket bruke markedsverdier.

f)  For anlegg og utstyr skal det overtakende foretaket bruke markedsverdier, vanligvis fastsatt ved taksering. 
Dersom det ikke foreligger noen markedsbasert dokumentasjon på virkelig verdi fordi enheten av anlegg 
og utstyr sjelden omsettes, unntatt som del av igangværende virksomhet, kan et overtakende foretak måtte 
estimere virkelig verdi etter resultatmetoden eller metoden for avskrevet gjenanskaffelseskost.

g)  For immaterielle eiendeler skal det overtakende foretaket fastsette virkelig verdi

i)  med henvisning til et aktivt marked slik det er definert i IAS 38: «Immaterielle eiendeler», 

 eller

ii)  dersom det ikke finnes noe aktivt marked, på et grunnlag som gjenspeiler beløpet det overtakende foretaket 
ville ha betalt for eiendelen i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter på armlengdes avstand, 
basert på best mulig tilgjengelig informasjon (se IAS 38 for ytterligere veiledning om fastsettelse av den 
virkelige verdien av immaterielle eiendeler anskaffet i en virksomhetssammenslutning).

h)  For nettoeiendeler eller forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger skal det overtakende foretaket 
bruke nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen, med fradrag for eventuelle pensjonsmidlers 
virkelige verdi. En eiendel innregnes imidlertid bare i den utstrekning det er sannsynlig at den vil være 
tilgjengelig for det overtakende foretaket i form av refusjoner fra ordningen eller reduksjon i framtidige 
bidrag.

i)  For eiendeler og forpliktelser ved skatt skal det overtakende foretaket bruke beløpet for den skattemessige 
fordelen som oppstår av skattemessige underskudd eller skatter som skal betales med hensyn til resultat 
i samsvar med IAS 12: «Inntektsskatt», vurdert ut fra den sammenslåtte enheten. Eiendelen eller 
forpliktelsen ved skatt fastsettes etter at det er tatt hensyn til den skattemessige virkningen av omarbeiding 
av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser til deres virkelige verdi, og skal ikke 
diskonteres.

j)  For leverandørgjeld og gjeldsbrev, langsiktig gjeld, forpliktelser, påløpte kostnader og andre krav som skal 
betales, skal det overtakende foretaket bruke nåverdiene av de beløp som skal utbetales ved oppgjør av 
forpliktelsen, beregnet med egnede gjeldende rentesatser. Diskontering kreves imidlertid ikke for kortsiktige 
forpliktelser når differansen mellom det nominelle beløpet og det diskonterte beløpet ikke er vesentlig.

k)  For tapsbringende kontrakter og andre identifiserbare forpliktelser i det overtatte foretaket skal det 
overtakende foretaket bruke nåverdiene av de beløp som skal utbetales ved oppgjør av pliktene, beregnet 
med egnede gjeldende rentesatser.

l)  For det overtatte foretakets betingede forpliktelser skal det overtakende foretaket bruke beløpene en 
tredjemann ville kreve for å overta disse betingede forpliktelsene. Slike beløp skal gjenspeile alle 
forventninger om mulige kontantstrømmer, og ikke bare den mest sannsynlige kontantstrømmen eller de 
forventede høyeste eller laveste kontantstrømmer.

B17  Noen av retningslinjene ovenfor krever at de virkelige verdiene estimeres ved bruk av nåverdiberegninger. 
Dersom retningslinjene for en bestemt post ikke henviser til nåverdiberegninger, kan slike beregninger benyttes 
til å estimere postens virkelige verdi.
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VEDLEGG C

Endringer i andre IFRS-er

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger der avtaletidspunktet 
er 31. mars 2004 eller senere, samt på regnskapsføring av eventuell goodwill og eventuelle immaterielle eiendeler 
som er anskaffet ved disse virksomhetssammenslutningene. I alle andre henseender skal disse endringene anvendes på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 31. mars 2004 eller senere.

Dersom et foretak i samsvar med nr. 85 velger å anvende IFRS 3 fra et tidligere tidspunkt enn ikrafttredelsestidspunktene 
nevnt i nr. 78-84, skal foretaket imidlertid også anvende disse endringene fremadrettet fra samme tidspunkt.

C1  I internasjonale standarder for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger, som trer i kraft fra 31. mars 2004, endres henvisninger til gjeldende versjon av IAS 22: 
«Virksomhetssammenslutninger» til IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger».

C2  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» skal nr. B1 lyde:

B1  En førstegangsbruker kan velge ikke å anvende IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» med 
tilbakevirkende kraft på tidligere virksomhetssammenslutninger (virksomhetssammenslutninger som 
skjedde før tidspunktet for overgang til IFRS-er). Men dersom en førstegangsbruker omregner en 
virksomhetssammenslutning slik at den blir i overensstemmelse med IFRS 3, skal førstegangsbrukeren 
omregne alle senere virksomhetssammenslutninger og dessuten anvende IAS 36: «Verdifall på 
eiendeler» (revidert 2004) og IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (revidert 2004) fra samme tidspunkt. En 
førstegangsbruker som velger å omregne en virksomhetssammenslutning som fant sted 30. juni 2002, 
skal for eksempel omregne alle virksomhetssammenslutninger som fant sted mellom 30. juni 2002 og 
tidspunktet for overgang til IFRS-er, og skal dessuten anvende IAS 36 (revidert 2004) og IAS 38 (revidert 
2004) fra 30. juni 2002.

C3  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

C4  I IAS 12: «Inntektsskatt» gjøres følgende endringer:

 Innledning

 Nr. 1 bokstav c) skal lyde:

c)  en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost fordeles på de identifiserbare eiendelene og forpliktelsene 
som er overtatt, med henvisning til deres virkelige verdi, men det foretas ingen tilsvarende skattemessig 
justering.

Nr. 6 og nr. 9 skal lyde:

6.  Den opprinnelige IAS 12 henviste ikke eksplisitt til endringer i virkelig verdi i forbindelse med en 
virksomhetssammenslutning. Slike endringer fører til midlertidige forskjeller, og IAS 12 (revidert) 
krever at et foretak innregner den påfølgende forpliktelsen eller (avhengig av sannsynlighetskriteriet 
for innregning) eiendelen ved utsatt skatt med en tilsvarende virkning på beløpet for goodwill eller 
et eventuelt overskytende av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i forhold til sammenslutningens 
anskaffelseskost. IAS 12 (revidert) forbyr imidlertid innregning av forpliktelser ved utsatt skatt som 
oppstår av førsteganginnregning av goodwill.
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9.  Den opprinnelige IAS 12 angav ikke eksplisitt noe om hvorvidt eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt 
kunne diskonteres. IAS 12 (revidert) forbyr diskontering av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt. Nr. 
B16 bokstav i) i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» forbyr diskontering av eiendeler og forpliktelser 
ved utsatt skatt som er overtatt ved en virksomhetssammenslutning.

 Standard

 Under «Formål» skal tredje ledd lyde:

 Denne standard krever at et foretak regnskapsfører de skattemessige konsekvensene av transaksjoner 
og andre hendelser på samme måte som det regnskapsfører selve transaksjonen og hendelsen. For 
transaksjoner og andre hendelser innregnet i resultatet blir derfor alle tilknyttede skattemessige virkninger 
også innregnet i resultatet. For transaksjoner og andre hendelser innregnet direkte i egenkapitalen blir 
alle tilknyttede skattemessige virkninger også innregnet direkte i egenkapitalen. På samme måte påvirker 
innregningen av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt i en virksomhetssammenslutning beløpet for 
goodwill som oppstår i virksomhetssammenslutningen, eller et eventuelt overskytende beløp av det 
overtakende foretakets andel av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost.

 I nr. 15 og nr. 18 gjøres følgende endringer, og nr. 19 og nr. 21 skal lyde:

15.  en forpliktelse ved utsatt skatt skal innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller, unntatt i den 
utstrekning forpliktelsen ved utsatt skatt oppstår av

a)  førstegangsinnregning av goodwill,

 eller

…

18.  Midlertidige forskjeller oppstår også når

a)  en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost fordeles ved å innregne de identifiserbare eiendelene 
og forpliktelsene som er overtatt til deres virkelige verdi, men uten at det foretas en tilsvarende 
skattemessig justering (se nr. 19),

b)  eiendeler blir verdiregulert og det ikke foretas noen tilsvarende skattemessig justering (se nr. 20),

c)  goodwill oppstår i en virksomhetssammenslutning (se nr. 21 og nr. 32),

…

19.  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost fordeles ved å innregne de identifiserbare eiendelene og 
forpliktelsene som er overtatt, til deres virkelige verdi på overtakelsestidspunktet. Midlertidige forskjeller 
oppstår når de skattemessige verdiene til overtatte, identifiserbare eiendeler og forpliktelser ikke påvirkes 
av virksomhetssammenslutningen eller påvirkes på annen måte. Når for eksempel en eiendels balanseførte 
verdi økes til virkelig verdi, men eiendelens skattemessige verdi blir værende lik anskaffelseskost for den 
tidligere eieren, oppstår det en skatteøkende midlertidig forskjell som resulterer i en forpliktelse ved utsatt 
skatt. Denne forpliktelsen ved utsatt skatt påvirker goodwill (se nr. 66).
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21.  Goodwill som oppstår i en virksomhetssammenslutning, måles som det overskytende av sammenslutningens 
anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser. Mange skattemyndigheter 
tillater ikke reduksjoner i den balanseførte verdien av goodwill som fradragsberettiget kostnad ved 
beregning av skattepliktig inntekt. Videre er anskaffelseskost for goodwill i slike jurisdiksjoner ofte ikke 
fradragsberettiget når et datterforetak avhender sin underliggende virksomhet. I slike jurisdiksjoner har 
goodwill en skattemessig verdi lik null. En forskjell mellom den balanseførte verdien av goodwill og den 
skattemessige verdien lik null er en skatteøkende midlertidig forskjell. Denne standard tillater imidlertid 
ikke innregning av forpliktelsen ved utsatt skatt som følger av dette, fordi goodwill måles som en restverdi, 
og innregningen av forpliktelsen ved utsatt skatt dermed ville øke den balanseførte verdien av goodwill.

Nytt nr. 21A og nr. 21B skal lyde:

21A.  Etterfølgende reduksjoner i en forpliktelse ved utsatt skatt som ikke innregnes fordi den oppstår ved 
førstegangsinnregning av goodwill, anses også for å ha oppstått ved førstegangsinnregningen av 
goodwill, og innregnes derfor ikke i henhold til nr. 15 bokstav a). Dersom goodwill anskaffet ved en 
virksomhetssammenslutning for eksempel har en anskaffelseskost på 100, men en skattemessig verdi lik 
null, forbyr nr. 15 bokstav a) at foretaket innregner den forpliktelsen ved utsatt skatt som følger av dette. 
Dersom foretaket senere innregner et tap ved verdifall på 20 for denne goodwillen, reduseres beløpet 
for den skatteøkende midlertidige forskjellen tilknyttet goodwillen fra 100 til 80, noe som medfører en 
reduksjon i verdien av den uinnregnede forpliktelsen ved utsatt skatt. Denne reduksjonen i verdien av 
den uinnregnede forpliktelsen ved utsatt skatt anses også for å være tilknyttet førstegangsinnregningen av 
goodwillen, og det er derfor forbudt å innregne den i henhold til nr. 15 bokstav a).

21B.  Forpliktelser ved utsatt skatt for skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til goodwill innregnes 
imidlertid i den utstrekning de ikke oppstår ved førstegangsinnregning av goodwill. Dersom goodwill 
anskaffet ved en virksomhetssammenslutning for eksempel har en anskaffelseskost på 100 som er 
skattemessig fradragsberettiget til en sats på 20 prosent per år fra overtakelsesåret, er goodwillens 
skattemessige verdi 100 ved førstegangsinnregning og 80 på slutten av overtakelsesåret. Dersom den 
balanseførte verdien av goodwill på slutten av overtakelsesåret holder seg uendret på 100, oppstår det en 
skatteøkende midlertidig forskjell på 20 ved slutten av året. Ettersom denne skatteøkende midlertidige 
forskjellen ikke er tilknyttet førstegangsinnregning av goodwillen, innregnes forpliktelsen ved utsatt skatt 
som følger av dette.

Nr. 22 bokstav a), nr. 24 bokstav a) og b) og nr. 26 bokstav c) skal lyde:

22.  …

a)  I en virksomhetssammenslutning innregner et foretak alle forpliktelser eller eiendeler ved utsatt 
skatt, og dette påvirker beløpet for goodwill eller et eventuelt overskytende beløp av det overtakende 
foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost (se nr. 19),

…

24.  en eiendel ved utsatt skatt skal innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den 
utstrekning det er sannsynlig at det vil foreligge en skattepliktig inntekt som den skattereduserende 
midlertidige forskjellen kan utnyttes mot, med mindre eiendelen ved utsatt skatt er oppstått ved 
førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som

a)  ikke er en virksomhetssammenslutning,

 og

b)  som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig 
inntekt (skattemessig underskudd).

…
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26.  …

c)  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost fordeles ved å innregne de identifiserbare 
eiendelene og forpliktelsene som er overtatt, til deres virkelige verdier på overtakelsestidspunktet. 
Når en overtatt forpliktelse innregnes på overtakelsestidspunktet, men de tilknyttede kostnadene ikke 
kommer til fradrag ved beregning av skattepliktige inntekter før i en senere periode, oppstår det en 
skattereduserende midlertidig forskjell som medfører en eiendel ved utsatt skatt. En eiendel ved utsatt 
skatt oppstår også når den virkelige verdien av en identifiserbar eiendel som er overtatt, er mindre enn 
dens skattemessige verdi. I begge tilfeller vil den medførende forpliktelsen ved utsatt skatt påvirke 
goodwill (se nr. 66),

og

…

Nr. 32 og overskriften umiddelbart foran oppheves.

Nr. 58 bokstav b), nr. 66-68, eksemplet etter nr. 68 og nytt nr. 68C skal lyde:

58.  …

b)  en virksomhetssammenslutning (se nr. 66-68).

66.  Som forklart i nr. 19 og nr. 26 bokstav c) kan det oppstå midlertidige forskjeller i en virksomhetssammenslutning. 
I samsvar med IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» innregner et foretak alle resulterende eiendeler 
(i den utstrekning de oppfyller kriteriene for innregning i nr. 24) eller forpliktelser ved utsatt skatt som 
identifiserbare eiendeler og forpliktelser på overtakelsestidspunktet. Følgelig påvirker slike eiendeler og 
forpliktelser ved utsatt skatt goodwill eller et eventuelt overskytende beløp av det overtakende foretakets 
andel av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost. I samsvar med nr. 15 bokstav a) skal et 
foretak imidlertid ikke innregne forpliktelser ved utsatt skatt som oppstår ved førstegangsinnregning av 
goodwill.

67.  Som resultat av en virksomhetssammenslutning kan et overtakende foretak vurdere om det er 
sannsynlig at det vil kunne gjenvinne sin egen eiendel ved utsatt skatt som ikke ble innregnet før 
virksomhetssammenslutningen fant sted. Det overtakende foretaket kan for eksempel benytte fordelen 
av sine uutnyttede skattemessige underskudd mot framtidig skattepliktig inntekt i det overtatte foretaket. 
I slike tilfeller innregner det overtakende foretaket en eiendel ved utsatt skatt, men inkluderer den ikke 
som en del av regnskapsføringen av virksomhetssammenslutningen, og tar derfor ikke hensyn til den ved 
fastsettelse av goodwill eller et eventuelt overskytende beløp av det overtakende foretakets andel av netto 
virkelig verdi av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i 
forhold til sammenslutningens anskaffelseskost.

68.  Dersom den mulige fordelen for et overtatt foretak ved overføring av et skattemessig underskudd eller andre 
eiendeler ved utsatt skatt ikke oppfylte kriteriene i IFRS 3 for separat innregning ved førstegangsinnregning 
av en virksomhetssammenslutning, men deretter realiseres, skal det overtakende foretaket innregne den 
medfølgende inntekten ved utsatt skatt i resultatet. I tillegg skal det overtakende foretaket

a)  redusere den balanseførte verdien av goodwill til det beløpet som ville ha blitt innregnet dersom eiendelen 
ved utsatt skatt hadde blitt innregnet som en identifiserbar eiendel fra anskaffelsestidspunktet,

 og

b)  innregne reduksjonen i balanseført verdi for goodwill som kostnad.

 Denne framgangsmåten skal imidlertid ikke medføre at beløpet for det overtakende foretakets andel 
av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser overstiger sammenslutningens anskaffelseskost, og skal heller ikke øke beløpet som tidligere 
er innregnet for et eventuelt slikt overskytende beløp.
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Eksempel:

Et foretak overtok et datterforetak som hadde skattereduserende midlertidige forskjeller på 300. Skattesatsen på 
overtakelsestidspunktet var 30 prosent. Eiendelen ved utsatt skatt på 90 ble ikke innregnet som en identifiserbar 
eiendel ved beregning av en goodwill på 500 som oppstod ved virksomhetssammenslutningen. To år etter 
sammenslutningen estimerer foretaket at framtidig skattepliktig inntekt trolig vil være tilstrekkelig til å gjenvinne 
fordelen ved alle de skattereduserende midlertidige forskjellene.

Foretaket innregner en eiendel ved utsatt skatt på 90 samt en inntekt ved utsatt skatt på 90 i resultatregnskapet. 
Foretaket reduserer også den balanseførte verdien av goodwill med 90 og innregner dette beløpet som 
kostnad i resultatet. Følgelig reduseres anskaffelseskost for goodwill til 410, som er det beløpet som ville ha 
blitt innregnet dersom eiendelen ved utsatt skatt på 90 hadde blitt innregnet som en identifiserbar eiendel på 
overtakelsestidspunktet.

Dersom skattesatsen hadde økt til 40 prosent, ville foretaket ha innregnet en eiendel ved utsatt skatt på 120 (40 
prosent av 300) og en inntekt ved utsatt skatt på 120 i resultatet. Dersom skattesatsen hadde økt til 20 prosent, 
ville foretaket ha innregnet en eiendel ved utsatt skatt på 60 (20 prosent av 300) og en inntekt ved utsatt skatt på 
60 i resultatet. Foretaket reduserer også den balanseførte verdien av goodwill med 90 og innregner dette beløpet 
som kostnad i resultatet.

68C.  Som nevnt i nr. 68A kan beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige skattefradraget, målt 
i samsvar med nr. 68B) være forskjellig fra de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse. 
Nr. 58 i standarden krever at periodeskatt og utsatt skatt skal innregnes som inntekt eller kostnad og 
inngå i periodens resultat, bortsett fra i den utstrekning skatten oppstår som følge av a) en transaksjon 
eller hendelse som er innregnet direkte i egenkapitalen i samme periode eller en annen periode, eller 
b) en virksomhetssammenslutning. Dersom beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige 
skattefradraget) overstiger beløpet for de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse, indikerer 
dette at skattefradraget ikke bare knytter seg til kostnadene til godtgjørelse, men også til en egenkapitalpost. 
I slike tilfeller skal den overskytende tilknyttede periodeskatten eller utsatte skatten innregnes direkte i 
egenkapitalen.

C5  I IAS 14: «Segmentrapportering» gjøres følgende endringer:

 På tittelsiden skal andre ledd etter tittelen på IAS 14 lyde:

 Nr. 129 og nr. 130 i IAS 36: «Verdifall på eiendeler» setter opp visse opplysningskrav for rapportering av tap ved 
verdifall etter segment.

Standard

Nr. 19 og nr. 21 skal lyde:

19.  Eksempler på segmenteiendeler omfatter omløpsmidler som benyttes i segmentets driftsaktiviteter, eiendom, 
anlegg og utstyr, eiendeler omfattet av finansielle leieavtaler (IAS 17: «Leieavtaler») samt immaterielle 
eiendeler. Dersom en spesiell post for avskrivning tas med i segmentkostnaden, tas også den tilknyttede 
eiendelen med i segmenteiendelene. Eiendeler som benyttes til generelle formål av foretaket eller av 
hovedkontoret, tas ikke med i segmenteiendelene. Segmenteiendeler omfatter driftsmidler som deles av 
to eller flere segmenter dersom det foreligger et rimelig grunnlag for en slik fordeling. Segmenteiendeler 
omfatter goodwill som er direkte henførbar til et segment, eller som på et rimelig grunnlag kan fordeles på 
et segment, og segmentkostnad omfatter et eventuelt tap ved verdifall som er innregnet for goodwill.

21.  Målinger av segmenteiendeler og segmentforpliktelser omfatter justeringer av de tidligere balanseførte 
verdiene av identifiserbare segmenteiendeler og segmentforpliktelser for et foretak som er overtatt i en 
virksomhetssammenslutning, selv om disse justeringene bare er foretatt for å utarbeide konsernregnskap, 
og ikke er innregnet i verken morforetakets eller datterforetakets individuelle finansregnskap. 
Tilsvarende, dersom eiendom, anlegg eller utstyr er blitt verdiregulert etter en overtakelse i samsvar med 
verdireguleringsmodellen i IAS 16, gjenspeiler målingene av segmenteiendeler disse verdireguleringene.
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C6  I IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003) oppheves nr. 64.

C7  I IAS 19: «Ytelser til ansatte» gjøres følgende endringer:

Standard

I nr. 108 gjøres følgende endringer:

108.  I en virksomhetssammenslutning innregner et foretak eiendeler og forpliktelser som oppstår av 
pensjonsytelser, til nåverdien av forpliktelsen minus den virkelige verdien av eventuelle pensjonsmidler (se 
IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger»). Nåverdien av forpliktelsen omfatter alt av det følgende, selv 
om det overtatte foretaket ikke hadde innregnet dem på overtakelsestidspunktet:

a)  aktuarielle gevinster og tap som oppstod før overtakelsestidspunktet (enten de falt innenfor 
«korridoren» på 10 % eller ikke),

b)  kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som oppstod av endringene av en ytelse eller av 
innføringen av en ordning før overtakelsestidspunktet,

 og

…

C8  I IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» skal nr. 30 første punktum lyde:

30.  Et datterforetaks inntekter og kostnader inngår i konsernregnskapet fra overtakelsestidspunktet, som 
definert i IFRS 3.

C9  I IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» gjøres følgende endringer:

 I nr. 2 skal definisjonen av «felles kontroll» lyde:

 «felles kontroll» er den kontraktsmessig avtalte delingen av kontroll over en økonomisk aktivitet, og 
foreligger bare når de strategiske finansielle og driftsmessige beslutningene knyttet til aktiviteten krever 
enstemmighet mellom partene som deler kontrollen (deltakerne).

 I nr. 15 utgår henvisningen til IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger». Som følge av denne endringen og 
endringer gjort ved IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» skal nr. 15 lyde:

15.  Når en investering i et tilknyttet foretak som tidligere er klassifisert som holdt for salg, ikke lenger 
oppfyller kriteriene for en slik klassifisering, skal den regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden 
fra tidspunktet da den ble klassifisert som holdt for salg. Finansregnskapene for periodene etter at 
investeringen ble klassifisert som holdt for salg, skal endres tilsvarende.

Nr. 23 og nr. 33 skal lyde:

23.  En investering i et tilknyttet foretak regnskapsføres etter egenkapitalmetoden fra tidspunktet da det 
blir til et tilknyttet foretak. Ved overtakelsen av investeringen regnskapsføres en eventuell forskjell 
mellom investeringens anskaffelseskost og investors andel av netto virkelig verdi av det tilknyttede 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, i samsvar med IFRS 3: 
«Virksomhetssammenslutinger». Derfor

a)  inkluderes goodwill som er knyttet til et tilknyttet foretak, i investeringens balanseførte verdi. 
Avskrivning av slik goodwill er imidlertid ikke tillatt, og inkluderes derfor ikke ved beregning av 
investors andel av det tilknyttede foretakets resultat.



24.4.2008 Nr. 22/577EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IFRS 3

b)  fraregnes et eventuelt overskytende av investors andel av det tilknyttede foretakets identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost, fra 
investeringens balanseførte verdi, og inkluderes i stedet som inntekt ved beregning av investors andel 
av det tilknyttede foretakets resultat i perioden da investeringen anskaffes.

   Hensiktsmessige justeringer av investors andel av det tilknyttede foretakets resultat etter overtakelsen blir 
også foretatt for å regnskapsføre eksempelvis avskrivning av avskrivbare eiendeler basert på deres virkelige 
verdier på overtakelsestidspunktet. Tilsvarende foretas det hensiktsmessige justeringer av investors andel 
av det tilknyttede foretakets resultat etter overtakelsen med hensyn til tap ved verdifall innregnet av det 
tilknyttede foretaket, for eksempel goodwill eller eiendom, anlegg og utstyr.

33.  Ettersom goodwill som er inkludert i den balanseførte verdien av en investering i et tilknyttet foretak, 
ikke innregnes separat, testes den ikke separat for verdifall ved anvendelse av kravene for testing av 
goodwill for verdifall i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». I stedet blir hele den balanseførte verdien av 
investeringen testet for verdifall i henhold til IAS 36, ved at investeringens gjenvinnbare beløp (høyeste 
verdi av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter) sammenlignes med dens balanseførte verdi, 
når anvendelsen av kravene i IAS 39 indikerer at investeringen kan ha falt i verdi. Ved beregning av 
investeringens bruksverdi skal et foretak estimere:

a)  sin andel av nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å bli generert av det 
tilknyttede foretaket, herunder kontantstrømmene fra det tilknyttede foretakets drift, samt provenyet 
ved endelig avhending av investeringen,

eller

b)  nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene som forventes å oppstå av utbytte som 
investeringen vil gi, og fra investeringens endelige avhending.

Under hensiktsmessige forutsetninger vil begge metoder gi samme resultat.

C10  I IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» gjøres følgende endringer:

 I nr. 3 skal definisjonen av «felles kontroll» lyde:

 «felles kontroll» er den kontraktsmessig avtalte delingen av kontroll over en økonomisk aktivitet, og 
foreligger bare når de strategiske finansielle og driftsmessige beslutningene knyttet til aktiviteten krever 
enstemmighet mellom partene som deler kontrollen (deltakerne).

 Nr. 11 skal lyde:

11.  Den kontraktsmessige avtalen oppretter felles kontroll over den felleskontrollerte virksomheten. Et slikt 
krav sikrer at ingen enkeltstående deltaker i den felleskontrollerte virksomheten er i en slik stilling at denne 
ensidig kan kontrollere aktiviteten.

I nr. 43 utgår henvisningen til IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger». Som følge av denne endringen og 
endringer gjort ved IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» skal nr. 43 lyde:

43.  Når en andel i en felleskontrollert virksomhet som tidligere er klassifisert som holdt for salg, ikke lenger 
oppfyller kriteriene for en slik klassifisering, skal den regnskapsføres ved hjelp av forholdsmessig 
konsolidering eller egenkapitalmetoden fra tidspunktet da den ble klassifisert som holdt for salg. 
Finansregnskap for periodene etter at den ble klassifisert som holdt for salg, endres tilsvarende.
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C11  I IAS 32: «Finansielle instrumenter – opplysninger og presentasjon» (revidert 2003) blir tidligere nr. 4 bokstav 
c) nr. 4 bokstav d). Tidligere nr. 4 bokstav d) blir nr. 4 bokstav c) og skal lyde:

c) avtaler om betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

Som følge av denne endringen og endringer gjort ved IFRS 4: «Forsikringskontrakter» skal nr. 4 bokstav c)–e) 
lyde:

c)  kontrakter om betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

d)  forsikringskontrakter som definert i ifrs 4: «forsikringskontrakter». Denne standard får imidlertid 
anvendelse på derivater som er innebygd i forsikringskontrakter, dersom ias 39 krever at foretaket 
regnskapsfører dem separat.

e)  finansielle instrumenter som hører inn under virkeområdet til ifrs 4, fordi de inneholder en 
skjønnsmessig del. Utstederen av disse instrumentene er fritatt fra å anvende nr. 15-32 og aG25-aG35 
i denne standard på disse elementene når det gjelder sondringen mellom finansielle forpliktelser 
og egenkapitalinstrumenter. Disse instrumentene er imidlertid underlagt alle andre krav i denne 
standard. Denne standard får dessuten anvendelse på derivater som er innebygd i disse instrumentene  
(se ias 39).

 Nr. 4 bokstav f), som ble innsatt ved IFRS 2: «Aksjebasert betaling», forblir uendret.

C12  I IAS 33: «Resultat per aksje» skal nr. 22 og nr. 64 lyde:

22.  Ordinære aksjer utstedt som en del av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost blir inkludert i det 
veide gjennomsnittlige antallet aksjer fra og med overtakelsestidspunktet. Dette skyldes at det overtakende 
foretaket inkorporerer det overtatte foretakets resultat i sitt resultatregnskap fra dette tidspunktet.

64.  Dersom… skal det opplyses om dette. i tillegg skal basisresultat og utvannet resultat per aksje for 
alle de presenterte periodene justeres for virkningene av feil og justeringer som skyldes endringer i 
regnskapsprinsipper som regnskapsføres med tilbakevirkende kraft.

C13  I IAS 34: «Delårsrapportering» skal nr. 16 bokstav i) og nr. 18 lyde:

16.  …

i)  virkningen av endringer i foretakets sammensetning i løpet av delårsperioden, herunder 
virksomhetssammenslutninger, overtakelse eller avhending av datterforetak og langsiktige 
investeringer, omstruktureringer og nedleggelser. med hensyn til virksomhetssammenslutninger 
skal foretaket gi de opplysningene som kreves i henhold til nr. 66-73 i ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»,

 og

…

18.  Andre standarder spesifiserer opplysninger som skal gis i finansregnskapet. I denne sammenheng betyr 
finansregnskap et komplett finansregnskap av den typen som normalt inkluderes i en årsrapport og noen 
ganger inkluderes i andre rapporter. Med unntak for det som kreves av nr. 16 bokstav i), stilles det ikke 
krav om opplysningene som kreves i henhold til disse andre standardene, dersom et foretaks delårsrapport 
bare inneholder et sammendratt finansregnskap og utvalgte forklarende noter, og ikke et fullstendig 
finansregnskap.
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C14  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» gjøres følgende endringer i nr. 5:

5.  Der en annen standard omhandler en særlig type avsetning, betinget forpliktelse eller betinget eiendel, skal et 
foretak anvende den relevante standard istedenfor denne standard. IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 
omhandler for eksempel et overtakende foretaks behandling av betingede forpliktelser som er overtatt ved 
en virksomhetssammenslutning. Tilsvarende er visse typer avsetninger også omhandlet i standarder om

 …

C15  I IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (revidert 2003) oppheves nr. 2 bokstav f) og 
h) ved IFRS 4: «Forsikringskontrakter». Nr. 2 bokstav g) blir nr. 2 bokstav f) og endres som angitt nedenfor. 
Nytt nr. 2 bokstav g) skal lyde som angitt nedenfor. Etter disse endringene og endringer gjort ved IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter» skal nr. 2 bokstav d)–g) lyde:

d)  finansielle instrumenter utstedt av foretaket som oppfyller definisjonen på et egenkapitalinstrument 
i ias 32 (herunder opsjoner og tegningsretter). innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter skal 
imidlertid anvende denne standard på disse instrumentene, med mindre de omfattes av unntaket i 
bokstav a) ovenfor.

e)  rettigheter og plikter i henhold til en forsikringskontrakt som definert i ifrs 4: «forsikringskontrakter» 
eller i henhold til en kontrakt som hører inn under virkeområdet til ifrs 4, fordi den inneholder en 
skjønnsmessig del. Denne standard får imidlertid anvendelse på et derivat som er innebygd i en slik 
kontrakt dersom derivatet i seg selv ikke er en kontrakt som hører inn under virkeområdet til ifrs 
4 (se nr. 10-13 og aG23-aG33 i vedlegg a). Dessuten, dersom en forsikringskontrakt er en finansiell 
garantikontrakt som er inngått eller opprettholdt ved overdragelse til en annen part av finansielle 
eiendeler eller finansielle forpliktelser innenfor denne standards virkeområde, skal utstederen anvende 
denne standard på kontrakten (se nr. 3 samt aG4a i vedlegg a).

f)  kontrakter om betinget vederlag i en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

g)  kontrakter mellom et overtakende foretak og en selger i en virksomhetssammenslutning om å kjøpe eller 
selge et overtatt foretak på et framtidig tidspunkt.

Nr. 2 bokstav i) og j) blir nr. 2 bokstav h) og i). Nr. 2 bokstav i) ble innsatt ved IFRS 2: «Aksjebasert betaling».

C16  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

C17  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

C18  I SIC-32: «Immaterielle eiendeler — kostnader vedrørende nettsteder» gjøres følgende endringer:

 Nr. 8–10 skal lyde:

8.  Et nettsted som etableres som resultat av utvikling, skal innregnes som immateriell eiendel dersom, og 
bare dersom, et foretak, i tillegg til å være i overensstemmelse med de generelle kravene beskrevet i IAS 
38 nr. 21 for innregning og førstegangsmåling, kan oppfylle kravene i IAS 38 nr. 57. Et foretak vil kunne 
tilfredsstille kravet om å vise hvordan foretakets nettsted vil generere sannsynlige framtidige økonomiske 
fordeler i samsvar med IAS 38 nr. 57 bokstav d) når nettstedet for eksempel kan generere driftsinntekter, 
herunder direkte driftsinntekter fra plassering av ordrer. Et foretak vil ikke kunne vise hvordan et nettsted 
som utelukkende eller i hovedsak er utviklet for å fremme og reklamere for foretakets egne produkter 
og tjenester, vil generere sannsynlige framtidige økonomiske fordeler, og følgelig skal alle utgifter ved 
utviklingen av et slikt nettsted innregnes som kostnad når de påløper.
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9.  Eventuelle interne utgifter ved utvikling og drift av foretakets eget nettsted skal regnskapsføres i 
overensstemmelse med IAS 38. Arten av hver aktivitet som foretaket pådrar seg utgifter for (for eksempel 
opplæring av ansatte og vedlikehold av nettstedet), og nettstedets utviklingstrinn eller etterfølgende 
utvikling, skal vurderes for å fastsette den mest hensiktsmessige regnskapsmessige behandlingen 
(ytterligere veiledning er gitt i vedlegget til denne tolkning). Eksempel:

a)  Planleggingstrinnet tilsvarer med hensyn til art forskningsfasen i IAS 38 nr. 54-56. Utgifter som 
påløper på dette trinnet, skal innregnes som kostnad når de påløper. 

b)  Utviklingstrinnet for applikasjoner og infrastruktur, for grafisk utforming og for innholdsutvikling, 
i den utstrekning dette innholdet blir utviklet for andre formål enn å reklamere for og fremme et 
foretaks egne produkter og tjenester, tilsvarer med hensyn til art utviklingsfasen i IAS 38 nr. 57-64. 
Utgifter som påløper på disse trinnene, skal inkluderes i et nettsteds anskaffelseskost og innregnes 
som immateriell eiendel i samsvar med nr. 8 i denne tolkning når utgiftene kan henføres direkte 
til og er nødvendige for å opprette, produsere eller utarbeide nettstedet slik at det kan fungere etter 
ledelsens hensikt. For eksempel skal utgifter til å kjøpe inn eller lage innhold (bortsett fra innhold 
som reklamerer for og fremmer foretakets egne produkter og tjenester) spesifikt for et nettsted, eller 
utgifter til å kunne gjøre bruk av innholdet (for eksempel en avgift for å anskaffe en lisens for å gjengi 
informasjon) på nettstedet, inkluderes i anskaffelseskost for utvikling når dette vilkåret er oppfylt. Men 
i overensstemmelse med IAS 38 nr. 71 skal utgifter vedrørende en immateriell post som opprinnelig 
ble innregnet som kostnad i tidligere finansregnskap, ikke innregnes som en del av en immateriell 
eiendel anskaffelseskost på et senere tidspunkt (for eksempel dersom utgiftene til opphavsrett er fullt 
ut avskrevet, og innholdet deretter publiseres på et nettsted).

c)  Utgifter som påløper på innholdsutviklingstrinnet, i den utstrekning dette innholdet er utviklet for 
å reklamere for og fremme foretakets egne produkter og tjenester (for eksempel digitale fotografier 
av produkter), skal innregnes som kostnad når de påløper i overensstemmelse med IAS 38 
nr. 69 bokstav c). For eksempel, ved regnskapsføring av utgifter til profesjonelle tjenester, som å 
ta digitale bilder av et foretaks egne produkter og forbedre visningen av dem, skal utgifter til dette 
innregnes som kostnad etter hvert som de profesjonelle tjenestene mottas under prosessen, ikke når de 
digitale bildene blir vist på nettstedet.

d)  Driftsfasen begynner når utviklingen av et nettsted er fullført. Utgifter som påløper på dette trinnet, 
skal innregnes som kostnad når de påløper, med mindre de oppfyller innregningskriteriene i IAS 38 
nr. 18.

10.  Et nettsted som innregnes som immateriell eiendel i henhold til nr. 8 i denne tolkning, skal måles etter 
førstegangsinnregning ved anvendelse av kravene i IAS 38 nr. 72-87. Det beste estimatet av et nettsteds 
utnyttbare levetid skal være kort.

Leddet om ikrafttredelse skal lyde:

 Ikrafttredelse: Denne tolkning trer i kraft 25. mars 2002. Virkningene av å vedta denne tolkning skal 
regnskapsføres ved hjelp av overgangskravene i den versjonen av IAS 38 som ble utgitt i 1998. Når 
et nettsted derfor ikke oppfyller kriteriene for innregning som immateriell eiendel, men tidligere var 
innregnet som eiendel, skal posten fraregnes på tidspunktet da denne tolkning trer i kraft. Når et nettsted 
allerede eksisterer, og utgiftene til å utvikle det oppfyller kriteriene for innregning som en immateriell 
eiendel, men ikke tidligere var innregnet som eiendel, skal den immaterielle eiendelen ikke innregnes på 
tidspunktet da denne tolkning trer i kraft. Når et nettsted allerede eksisterer, og utgiftene til å utvikle det 
oppfyller kriteriene for innregning som immateriell eiendel, når det tidligere var innregnet som eiendel og 
i utgangspunktet målt til anskaffelseskost, skal det beløpet som ble innregnet første gang, anses for å være 
riktig fastsatt.
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OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-12

Innebygde derivater 7-9

Dekomponering av innskuddskomponenter 10-12

Innregning og måling 13-35

Midlertidig unntak fra visse andre IFRS-er 13-20

Test av forpliktelsers tilstrekkelighet 15-19

Verdifall på gjenforsikringseiendeler 20

Endringer i regnskapsprinsipper 21-30

Løpende markedsrenter 24

Fortsatt anvendelse av eksisterende praksis 25

Forsiktighet 26

Framtidige investeringsmarginer 27-29

Skyggeregnskap 30

Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse 31-33

Skjønnsmessige deler 34-35

Skjønnsmessige deler i forsikringskontrakter 34

Skjønnsmessige deler i finansielle instrumenter 35

Opplysninger 36-39

Forklaring på innregnede beløp 36-37

Kontantstrømmers størrelse, tidspunkter og usikkerhet 38-39

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 40-45

Opplysninger 42-44

Ny øremerking av finansielle eiendeler 45

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette den finansielle rapporteringen av forsikringskontrakter i foretak som 
utsteder slike kontrakter (i denne standard betegnet som forsikringsgivere) fram til at Styret fullfører andre fase av 
sitt prosjekt for forsikringskontrakter. Denne standard krever særlig

a)  begrensede forbedringer av forsikringsgiveres regnskapsføring av forsikringskontrakter.
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b)  opplysninger som identifiserer og forklarer de beløpene i en forsikringsgivers finansregnskap som stammer fra 
forsikringskontrakter, og som hjelper brukere av slike finansregnskap å forstå størrelsen på, tidspunktene for 
og usikkerheten i framtidige kontantstrømmer fra forsikringskontrakter.

VIRKEOMRÅDE

2.  Et foretak skal anvende denne standard på

a)  forsikringskontrakter (herunder gjenforsikringskontrakter) som det utsteder, og gjenforsikringskontrakter som 
det innehar.

b)  finansielle instrumenter som det utsteder med en skjønnsmessig del (se nr. 35). IAS 32: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger og presentasjon» krever opplysninger om finansielle instrumenter, herunder 
finansielle instrumenter som inneholder slike elementer.

3.  Denne standard omhandler ikke andre sider ved forsikringsgiveres regnskapsføring, for eksempel regnskapsføring 
av finansielle eiendeler som eies av forsikringsgivere, eller finansielle forpliktelser som utstedes av forsikringsgivere 
(se IAS 32 og IAS 39: «Finansielle instrumenter – innregning og måling»), unntatt i overgangsbestemmelsene i nr. 
45.

4.  Et foretak skal ikke anvende denne standard på

a)  produktgarantier som utstedes direkte av en produsent, forhandler eller detaljist (se IAS 18: «Driftsinntekter» 
og IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler»).

b)  arbeidsgiveres eiendeler og forpliktelser i forbindelse med pensjonsinnretninger (se IAS 19: «Ytelser til 
ansatte» og IFRS 2: «Aksjebasert betaling») og avtalte fratredelsesytelser som rapporteres av ytelsesbaserte 
pensjonsinnretninger (se IAS 26: «Regnskapsføring og rapportering av pensjonsinnretninger»).

c)  kontraktsmessige rettigheter eller kontraktsmessige plikter som er betinget av framtidig bruk av, eller rett til 
å bruke, en ikke-finansiell gjenstand (for eksempel visse lisensavgifter, royalties, betingede leiebetalinger 
og lignende poster), samt leietakeres restverdigaranti som er innebygd i en finansiell leieavtale (se IAS 17: 
«Leieavtaler», IAS 18: «Driftsinntekter» og IAS 38: «Immaterielle eiendeler»).

d)  finansielle garantier som et foretak inngår eller opprettholder ved overdragelse til en annen part av finansielle 
eiendeler eller finansielle forpliktelser innenfor virkeområdet til IAS 39, uansett om de finansielle garantiene 
betegnes som finansielle garantier, kredittilsagn eller forsikringskontrakter (se IAS 39).

e)  skyldig eller tilgodehavende betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3: 
«Virksomhetssammenslutninger»).

f)  direkte forsikringskontrakter som foretaket innehar (dvs. direkte forsikringskontrakter der foretaket er 
forsikringstaker). En cedent skal imidlertid anvende denne standard på sine gjenforsikringskontrakter.

5.  For å lette henvisningen betegner denne standard ethvert foretak som utsteder en forsikringskontrakt, som en 
forsikringsgiver, uansett om utstederen anses som en forsikringsgiver i juridisk eller tilsynsmessig sammenheng 
eller ikke.

6.  En gjenforsikringskontrakt er en type forsikringskontrakt. Derfor gjelder alle henvisninger til forsikringskontrakter 
i denne standard også for gjenforsikringskontrakter.
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Innebygde derivater

7.  IAS 39 krever at et foretak atskiller visse innebygde derivater fra vertskontrakten, måler dem til virkelig verdi og 
inkluderer endringer i deres virkelige verdi i resultatet. IAS 39 får anvendelse på derivater som er innebygd i en 
forsikringskontrakt, med mindre det innebygde derivatet selv er en forsikringskontrakt.

8.  Som et unntak fra kravet i IAS 39 er det ikke påkrevd for en forsikringsgiver å atskille en forsikringstakers opsjon 
om gjenkjøp av en forsikringskontrakt til et fast beløp (eller til et beløp basert på et fast beløp og en rentesats) og 
måle denne til virkelig verdi, selv om utøvelseskursen er forskjellig fra vertsforsikringsforpliktelsens balanseførte 
verdi. Kravet i IAS 39 får imidlertid anvendelse på en salgsopsjon eller en opsjon om kontant gjenkjøpsopsjon 
som er innebygd i en forsikringskontrakt dersom gjenkjøpsverdien varierer med endringen i en finansiell variabel 
(for eksempel en egenkapital- eller råvarepris eller -indeks) eller en ikke-finansiell variabel som ikke er spesifikk 
for en kontraktspart. Dessuten får dette kravet anvendelse dersom innehaverens evne til å utøve en salgsopsjon 
eller kontant gjenkjøpsopsjon utløses av en endring i en slik variabel (for eksempel en salgsopsjon som kan utøves 
dersom en børsindeks når et spesifisert nivå).

9.  Nr. 8 gjelder også for opsjoner om gjenkjøp av finansielle instrumenter som inneholder en skjønnsmessig del.

Dekomponering av innskuddskomponenter

10.  Noen forsikringskontrakter inneholder både en forsikringskomponent og en innskuddskomponent. I noen tilfeller 
er det påkrevd eller tillatt for en forsikringsgiver å dekomponere disse komponentene:

a)  dekomponering kreves dersom begge de følgende vilkårene er oppfylt:

i)  forsikringsgiveren kan måle innskuddskomponenten (herunder eventuelle innebygde gjenkjøpsopsjoner) 
separat (dvs. uten å ta hensyn til forsikringskomponenten).

ii)  forsikringsgiverens regnskapsprinsipper krever ikke på annen måte innregning av alle plikter og rettigheter 
som stammer fra innskuddskomponenten.

b)  dekomponering er tillatt, men ikke påkrevd, dersom forsikringsgiveren kan måle innskuddskomponenten 
separat som i bokstav a) i), men forsikringsgiverens regnskapsprinsipper krever innregning av alle plikter og 
rettigheter som stammer fra innskuddskomponenten, uansett hvilket grunnlag som brukes for å måle disse 
rettighetene og pliktene.

c)  dekomponering er forbudt dersom en forsikringsgiver ikke kan måle innskuddskomponenten separat som i 
bokstav a) i).

11.  Følgende er et eksempel på et tilfelle der en forsikringsgivers regnskapsprinsipper ikke krever innregning av 
alle plikter som stammer fra en innskuddskomponent. En cedent mottar erstatning for tap fra en gjenforsikrer, 
men kontrakten forplikter gjenforsikringstakeren til å tilbakebetale erstatningen i framtidige år. Denne plikten 
stammer fra en innskuddskomponent. Dersom cedentens regnskapsprinsipper ellers ville ha tillatt ham å innregne 
erstatningen som inntekt uten å innregne den medfølgende forpliktelsen, er dekomponering påkrevd.

12.  For å dekomponere en kontrakt skal en forsikringsgiver

a)  anvende denne standard på forsikringskomponenten.

b)  anvende IAS 39 på innskuddskomponenten.
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INNREGNING OG MÅLING

Midlertidig unntak fra visse andre IFRS-er

13.  Nr. 10-12 i IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» angir kriterier som et 
foretak skal anvende ved utarbeiding av regnskapsprinsipper dersom det ikke finnes noen standard som gjelder 
spesifikt for en post. Denne standard fritar imidlertid en forsikringsgiver fra å anvende disse kriteriene på sine 
regnskapsprinsipper for

a)  forsikringskontrakter som forsikringsgiveren utsteder (herunder tilknyttede anskaffelsesutgifter og tilknyttede 
immaterielle eiendeler, for eksempel de som er beskrevet i nr. 31 og nr. 32),

 og

b)  gjenforsikringskontrakter som forsikringsgiveren innehar.

14.  Denne standard fritar likevel ikke en forsikringsgiver fra visse konsekvenser av kriteriene i nr. 10-12 i IAS 8. Særlig 
gjelder det at en forsikringsgiver

a)  ikke skal innregne eventuelle avsetninger til mulige framtidige erstatningskrav som forpliktelse dersom disse 
kravene oppstår i henhold til forsikringskontrakter som ikke finnes på rapporteringstidspunktet (for eksempel 
katastrofeavsetninger og utjevningsavsetninger).

b)  skal utføre testen av forpliktelsers tilstrekkelighet som er beskrevet i nr. 15-19.

c)  skal fjerne en forsikringsforpliktelse (eller en del av en forsikringsforpliktelse) fra balansen når, og bare når, 
den har opphørt, dvs. når forpliktelsen angitt i kontrakten er oppfylt, kansellert eller utløpt.

d)  ikke skal motregne

i)  gjenforsikringseiendeler mot de tilknyttede forsikringsforpliktelsene,

 eller

ii)  inntekter eller kostnader fra gjenforsikringskontrakter mot kostnadene eller inntektene fra de tilknyttede 
forsikringskontraktene.

e)  skal vurdere om forsikringsgiverens gjenforsikringseiendeler har falt i verdi (se nr. 20).

Tes t  av  fo rp l i k t e l s e r s  t i l s t r ekke l i ghe t

15.  En forsikringsgiver skal på hvert rapporteringstidspunkt vurdere om de innregnede forsikringsforpliktelsene 
er tilstrekkelige, ved hjelp av gjeldende estimater av framtidige kontantstrømmer i henhold til 
forsikringsgiverens forsikringskontrakter. Dersom denne vurderingen viser at den balanseførte verdien av 
forsikringsgiverens forsikringsforpliktelser (med fradrag for tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter og 
tilknyttede immaterielle eiendeler, for eksempel de som er omtalt i nr. 31 og nr. 32) er utilstrekkelig sett i lys 
av de estimerte framtidige kontantstrømmene, skal hele forskjellen innregnes i resultatet.

16.  Dersom en forsikringsgiver anvender en test av forpliktelsers tilstrekkelighet som oppfyller angitte minstekrav, 
stiller denne standard ikke ytterligere krav. Minstekravene er følgende:

a)  Testen tar hensyn til gjeldende estimater av alle kontraktsmessige kontantstrømmer og av tilknyttede 
kontantstrømmer, for eksempel utgifter til behandling av erstatningskrav, samt kontantstrømmer som følger av 
innebygde opsjoner og garantier.

b)  Dersom testen viser at forpliktelsen er utilstrekkelig, skal hele underskuddet innregnes i resultatet.
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17.  Dersom en forsikringsgivers regnskapsprinsipper ikke krever en test av forpliktelsers tilstrekkelighet som oppfyller 
minstekravene i nr. 16, skal forsikringsgiveren

a)  fastsette den balanseførte verdien av de relevante forsikringsforpliktelsene(1), med fradrag for den balanseførte 
verdien av

i)  eventuelle tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter,

 og

ii)  eventuelle tilknyttede immaterielle eiendeler, for eksempel immaterielle eiendeler anskaffet ved en 
virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse (se nr. 31 og nr. 32). Det tas imidlertid ikke 
hensyn til tilknyttede gjenforsikringseiendeler, da forsikringsgiveren regnskapsfører disse separat (se nr. 
20).

b)  avgjøre om beløpet beskrevet i bokstav a) er mindre enn den balanseførte verdien som ville ha blitt krevd 
dersom de relevante forsikringsforpliktelsene hørte inn under virkeområdet til IAS 37: «Avsetninger, 
betingede forpliktelser og betingede eiendeler». Dersom beløpet er mindre, skal forsikringsgiveren 
innregne hele forskjellen i resultatet og redusere den balanseførte verdien av de tilknyttede periodiserte 
anskaffelsesutgiftene eller de tilknyttede immaterielle eiendelene, eller øke den balanseførte verdien av de 
relevante forsikringsforpliktelsene.

18.  Dersom en forsikringsgivers test av forpliktelsers tilstrekkelighet oppfyller minstekravene i nr. 16, skal testen 
anvendes på det sammenslåingsnivået som er angitt i testen. Dersom tilstrekkelighetstesten ikke oppfyller disse 
minstekravene, skal sammenligningen beskrevet i nr. 17 foretas for en portefølje av kontrakter som er forbundet 
med stort sett de samme risikoene, og som forvaltes samlet som en enkelt portefølje.

19.  Beløpet beskrevet i nr. 17 bokstav b) (dvs. resultatet av anvendelsen av IAS 37) skal gjenspeile framtidige 
investeringsmarginer (se nr. 27-29) dersom, og bare dersom, beløpet beskrevet i nr. 17 bokstav a) også gjenspeiler 
disse marginene.

Ve rd i f a l l  på  g j en fo r s ik r i ngse i ende l e r

20.  Dersom en cedents gjenforsikringseiendel har falt i verdi, skal han redusere eiendelens balanseførte verdi 
tilsvarende og innregne dette tapet ved verdifall i resultatet. En gjenforsikringseiendel har falt i verdi dersom, og 
bare dersom

a)  det foreligger objektiv dokumentasjon, som følge av en hendelse som oppstod etter førstegangsinnregning av 
eiendelen, på at cedenten kanskje ikke vil motta alle beløpene som han har krav på etter kontraktens vilkår,

 og

b)  at hendelsen har en virkning som kan måles på en pålitelig måte, på beløpene som cedenten vil motta fra 
gjenforsikreren.

Endringer i regnskapsprinsipper

21.  Nr. 22-30 gjelder både for endringer foretatt av en forsikringsgiver som allerede anvender IFRS, og for endringer 
foretatt av en forsikringsgiver som anvender IFRS første gang.

22.  En forsikringsgiver kan endre regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter dersom, og bare dersom, 
endringene medfører at finansregnskapet blir mer relevant for brukernes behov når de tar økonomiske 
beslutninger, uten at det blir mindre pålitelig, eller blir mer pålitelig uten at det blir mindre relevant for disse 
behovene. Forsikringsgiveren skal vurdere relevans og pålitelighet ut fra kriteriene i IAS 8.

(1) De relevante forsikringsforpliktelsene er de forsikringsforpliktelsene (og tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter og tilknyttede 
immaterielle eiendeler) der forsikringsgiverens regnskapsprinsipper ikke krever en test av forpliktelsers tilstrekkelighet som 
oppfyller minstekravene i nr. 16.
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23.  For å rettferdiggjøre endringer i sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter skal en forsikringsgiver 
dokumentere at endringene bringer finansregnskapet nærmere en oppfyllelse av kriteriene i IAS 8, men endringene 
trenger ikke å medføre fullstendig oppfyllelse av disse kriteriene. Følgende særskilte spørsmål drøftes nedenfor:

a)  gjeldende rentesatser (nr. 24),

b)  fortsatt anvendelse av eksisterende praksis (nr. 25),

c)  forsiktighet (nr. 26),

d)  framtidige investeringsmarginer (nr. 27-29),

 og

e)  skyggeregnskap (nr. 30).

Løpende  markeds r en t e r

24.  Det er tillatt, men ikke påkrevd, for en forsikringsgiver å endre sine regnskapsprinsipper slik at øremerkede 
forsikringsforpliktelser(1) måles på nytt for å gjenspeile løpende markedsrenter, og endringer i disse forpliktelsene 
innregnes i resultatet. På dette tidspunktet kan forsikringsgiveren også innføre regnskapsprinsipper som krever 
andre gjeldende estimater og forutsetninger for de øremerkede forpliktelsene. Valget i dette nummer tillater at en 
forsikringsgiver endrer sine regnskapsprinsipper for øremerkede forpliktelser uten å anvende disse prinsippene 
konsekvent på alle tilsvarende forpliktelser, som ellers ville ha vært påkrevd i henhold til IAS 8. Dersom en 
forsikringsgiver øremerker forpliktelser i henhold til dette valget, skal forsikringsgiveren fortsette å anvende 
løpende markedsrenter (og eventuelt de andre løpende estimatene og forutsetningene) konsekvent i alle perioder 
på alle slike forpliktelser inntil de opphører.

Fo r t s a t t  anvende l s e  av  eks i s t e r ende  p r aks i s

25.  En forsikringsgiver kan fortsette å anvende følgende typer praksis, men kravet i nr. 22 oppfylles ikke ved å innføre 
noen av dem:

a)  måling av forsikringsforpliktelser på udiskontert grunnlag.

b)  måling av kontraktsmessige rettigheter til framtidige honorarer for investeringsforvaltning, til et beløp 
som overstiger deres virkelige verdi basert på en sammenligning med gjeldende honorarer som kreves av 
andre markedsdeltakere for lignende tjenester. Det er sannsynlig at den virkelige verdien ved inngåelse 
av disse kontraktsmessige rettighetene tilsvarer de påløpte etableringsutgiftene, med mindre framtidige 
honorarer for investeringsforvaltning og tilknyttede utgifter ikke er i overensstemmelse med sammenlignbare 
markedssatser.

c)  bruk av uensartede regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter (og tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter 
og eventuelle tilknyttede immaterielle eiendeler) i datterforetak, unntatt det som er tillatt etter nr. 24. Dersom 
disse regnskapsprinsippene ikke er ensartede, kan en forsikringsgiver endre dem, forutsatt at endringene ikke 
gjør regnskapsprinsippene mer forskjellige, og forutsatt at regnskapsprinsippene også oppfyller de øvrige 
kravene i denne standard.

Fo r s i k t i ghe t

26.  En forsikringsgiver trenger ikke å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter for å eliminere 
overdreven forsiktighet. Dersom en forsikringsgiver allerede måler sine forsikringskontrakter med tilstrekkelig 
forsiktighet, skal forsikringsgiveren imidlertid ikke innføre ytterligere forsiktighet.

(1) I dette nummer omfatter forsikringsforpliktelser tilknyttede anskaffelsesutgifter og tilknyttede immaterielle eiendeler, for eksempel 
de som er beskrevet i nr. 31 og nr. 32.
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Fram t id ige  i nves t e r i ngsmarg ine r

27.  En forsikringsgiver trenger ikke å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter for å eliminere 
framtidige investeringsmarginer. Om ikke annet kan påvises, gjelder imidlertid antakelsen om at en forsikringsgivers 
finansregnskap vil bli mindre relevant og pålitelig dersom forsikringsgiveren innfører regnskapsprinsipper som 
gjenspeiler framtidige investeringsmarginer i målingen av forsikringskontrakter, med mindre disse marginene 
påvirker de kontraktsmessige betalingene. Følgende er to eksempler på regnskapsprinsipper som gjenspeiler slike 
marginer:

a)  bruk av en diskonteringsrente som gjenspeiler den estimerte avkastningen på forsikringsgiverens eiendeler,

 eller

b)  framskrivning av avkastningen på disse eiendelene til en estimert sats, diskontering av denne framskrevne 
avkastningen til en annen sats, og inkludering av resultatet i målingen av forpliktelsen.

28.  En forsikringsgiver kan tilsidesette antakelsen beskrevet i nr. 27 dersom, og bare dersom, endringene i 
regnskapsprinsipper for øvrig øker relevansen og påliteligheten av finansregnskapet tilstrekkelig til å veie opp for 
den reduksjonen i relevans og pålitelighet som forårsakes av at framtidige investeringsmarginer inkluderes. Det 
kan for eksempel være tilfeller der en forsikringsgivers regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter omfatter 
overdrevent forsiktige forutsetninger som er satt opp ved inngåelsen, samt en diskonteringsrente som er foreskrevet 
av en reguleringsmyndighet uten direkte henvisning til markedsforholdene, og der regnskapsprinsippene ikke tar 
høyde for visse innebygde opsjoner og garantier. Forsikringsgiveren kan gjøre sitt finansregnskap mer relevant 
uten å gjøre det mindre pålitelig ved å skifte til et omfattende, investorrettet grunnlag for regnskapsføring som er i 
utstrakt bruk og omfatter

a)  gjeldende estimater og forutsetninger,

b)  en rimelig (men ikke overdrevent forsiktig) justering for å gjenspeile risiko og usikkerhet,

c)  målinger som gjenspeiler både egenverdien og tidsverdien av innebygde opsjoner og garantier,

 og

d)  en gjeldende markedsrente for diskontering, selv om denne diskonteringsrenten gjenspeiler den estimerte 
avkastningen på forsikringsgiverens eiendeler.

29.  Med noen målemetoder brukes diskonteringsrenten til å fastsette nåverdien av en framtidig fortjenestemargin. 
Denne fortjenestemarginen henføres deretter til forskjellige perioder etter en formel. Med disse metodene har 
diskonteringsrenten bare indirekte innvirkning på målingen av forpliktelsen. Særlig har bruk av en mindre 
hensiktsmessig diskonteringsrente begrenset eller ingen innvirkning på målingen av forpliktelsen ved inngåelsen. 
Med andre metoder bestemmes imidlertid målingen av forpliktelsen direkte av diskonteringsrenten. I sistnevnte 
tilfelle er det svært usannsynlig at en forsikringsgiver kan tilsidesette antakelsen beskrevet i nr. 27, ettersom 
innføringen av en eiendelsbasert diskonteringsrente har en mer vesentlig innvirkning.

Skygge regnskap

30.  I noen regnskapsmodeller har realiserte gevinster eller tap på en forsikringsgivers eiendeler direkte innvirkning 
på målingen av noen av eller alle a) forsikringsgiverens forsikringsforpliktelser, b) tilknyttede periodiserte 
anskaffelsesutgifter, og c) tilknyttede immaterielle eiendeler, for eksempel de som er beskrevet i nr. 31 og nr. 32. 
Det er tillatt, men ikke påkrevd, for en forsikringsgiver å endre sine regnskapsprinsipper slik at innregnede men 
urealiserte gevinster eller tap på en eiendel påvirker disse målingene på samme måte som realiserte gevinster eller 
tap. Den tilknyttede justeringen av forsikringsforpliktelsen (eller periodiserte anskaffelsesutgifter eller immaterielle 
eiendeler) skal innregnes i egenkapitalen dersom, og bare dersom, de urealiserte gevinstene eller tapene innregnes 
direkte i egenkapitalen. Denne praksisen betegnes noen ganger som «skyggeregnskap».
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Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse

31.  For å oppfylle kravene i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» skal en forsikringsgiver måle 
forsikringsforpliktelsene og forsikringseiendelene som overtas ved en virksomhetssammenslutning, til virkelig 
verdi på overtakelsestidspunktet. Det er imidlertid tillatt, men ikke påkrevd, for en forsikringsgiver å bruke en 
utvidet presentasjon som deler den virkelige verdien av anskaffede forsikringskontrakter i to komponenter:

a)  en forpliktelse som måles i samsvar med forsikringsgiverens regnskapsprinsipper for utstedte 
forsikringskontrakter,

 og

b)  en immateriell eiendel, som utgjør forskjellen mellom i) den virkelige verdien av de overtatte kontraktsmessige 
forsikringsrettighetene og -pliktene og ii) beløpet beskrevet i bokstav a). Den etterfølgende målingen av denne 
eiendelen skal være i samsvar med målingen av den tilknyttede forsikringsforpliktelsen.

32.  En forsikringsgiver som anskaffer en portefølje av forsikringskontrakter, kan bruke den utvidede presentasjonen 
beskrevet i nr. 31.

33.  De immaterielle eiendelene beskrevet i nr. 31 og nr. 32 ligger utenfor virkeområdet til IAS 36: «Verdifall på 
eiendeler» og IAS 38: «Immaterielle eiendeler». IAS 36 og IAS 38 får imidlertid anvendelse på kundelister og 
kundeforhold som gjenspeiler forventningen om framtidige kontrakter som ikke er en del av de kontraktsmessige 
forsikringsrettighetene eller -pliktene som eksisterte på tidspunktet for en virksomhetssammenslutning eller 
porteføljeoverdragelse.

Skjønnsmessige deler

Sk jønnsmess ige  de l e r  i  f o r s i k r i ngskon t r ak t e r

34.  Noen forsikringskontrakter inneholder en skjønnsmessig del og et garantert element. Utstederen av en slik 
kontrakt

a)  kan, men trenger ikke, innregne det garanterte elementet separat fra den skjønnsmessige delen. Dersom 
utstederen ikke innregner disse elementene separat, skal hele kontrakten klassifiseres som forpliktelse. Dersom 
utstederen klassifiserer dem separat, skal det garanterte elementet klassifiseres som forpliktelse.

b)  skal, dersom den skjønnsmessige delen innregnes separat fra det garanterte elementet, klassifisere denne 
delen som enten en forpliktelse eller en egen post under egenkapitalen. Denne standard angir ikke hvordan 
utstederen skal avgjøre om dette elementet er en forpliktelse eller egenkapital. Utstederen kan dele elementet 
inn i en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel og skal anvende ensartede regnskapsprinsipper for denne 
delingen. Utstederen skal ikke klassifisere elementet som en mellomkategori som verken er en forpliktelse 
eller egenkapital.

c)  kan innregne alle mottatte premier som driftsinntekt uten å skille ut eventuelle deler som hører til 
egenkapitaldelen. De medfølgende endringene i det garanterte elementet og i den skjønnsmessige delen 
som klassifiseres som forpliktelse, skal innregnes i resultatet. Dersom en skjønnsmessig del helt eller delvis 
klassifiseres i egenkapitalen, kan en del av resultatet være henførbar til denne delen (på samme måte som 
en del kan være henførbar til minoritetsinteresser). Utstederen skal innregne den delen av resultatet som er 
henførbar til egenkapitaldelen av en skjønnsmessig del, som en fordeling av resultatet, og ikke som kostnad 
eller inntekt (se IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap»).

d)  skal, dersom kontrakten inneholder et innebygd derivat som omfattes av IAS 39, anvende IAS 39 på dette 
innebygde derivatet.

e)  skal i alle tilfeller som ikke er omtalt i nr. 14-20 og nr. 34 bokstav a)-d), fortsette å anvende sine eksisterende 
regnskapsprinsipper for slike kontrakter, med mindre utstederen endrer disse regnskapsprinsippene på en måte 
som er i samsvar med nr. 21-30.
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Sk jønnsmess ige  de l e r  i  f i nans i e l l e  i n s t rumen te r

35.  Kravene i nr. 34 får også anvendelse på finansielle instrumenter som inneholder en skjønnsmessig del. Dessuten:

a)  dersom utstederen klassifiserer hele den skjønnsmessige delen som forpliktelse, skal utstederen anvende 
tilstrekkelighetstesten for forpliktelser i nr. 15-19 på hele kontrakten (dvs. både på det garanterte elementet 
og den skjønnsmessige delen). Utstederen trenger ikke å bestemme beløpet som ville ha framkommet ved 
anvendelse av IAS 39 på det garanterte elementet.

b)  dersom utstederen klassifiserer hele eller en del av dette elementet som en egen post under egenkapitalen, 
skal forpliktelsen som innregnes for hele kontrakten, ikke være mindre enn beløpet som ville ha framkommet 
ved anvendelse av IAS 39 på det garanterte elementet. Dette beløpet skal omfatte egenverdien av en opsjon 
om gjenkjøp av kontrakten, men trenger ikke å omfatte tidsverdien dersom opsjonen er unntatt fra måling 
til virkelig verdi i henhold til nr. 9. Utstederen trenger ikke å opplyse om beløpet som ville ha framkommet 
ved anvendelse av IAS 39 på det garanterte elementet, og trenger heller ikke å presentere beløpet separat. 
Utstederen trenger heller ikke å bestemme dette beløpet dersom den samlede innregnede forpliktelsen er klart 
høyere.

c)  selv om disse kontraktene er finansielle instrumenter, kan utstederen fortsette å innregne premiene for disse 
kontraktene som driftsinntekt og innregne den medfølgende økningen i forpliktelsens balanseførte verdi som 
kostnad.

OPPLYSNINGER

Forklaring på innregnede beløp

36.  En forsikringsgiver skal gi opplysninger som identifiserer og forklarer de beløpene i finansregnskapet som 
stammer fra forsikringskontrakter.

37.  For å overholde nr. 36 skal en forsikringsgiver opplyse om

a)  sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter og tilknyttede eiendeler, forpliktelser, inntekter og 
kostnader.

b)  de innregnede eiendelene, forpliktelsene, inntektene og kostnadene (og kontantstrømmene, dersom 
forsikringsgiveren presenterer kontantstrømoppstillingen ved hjelp av den direkte metode) som stammer fra 
forsikringskontrakter. Dersom forsikringsgiveren er cedent, skal det dessuten opplyses om

i)  gevinster og tap ved kjøp av gjenforsikring som er innregnet i resultatet,

 og

ii)  amortiseringen for perioden og de ikke-amortiserte beløpene ved periodens begynnelse og slutt, dersom 
cedenten periodiserer og amortiserer gevinster og tap som oppstår ved kjøp av gjenforsikring.

c)  framgangsmåten som er brukt for å fastsette de forutsetninger som har størst virkning på målingen av de 
innregnede beløpene beskrevet i bokstav b). Dersom det er praktisk mulig, skal en forsikringsgiver også gi 
kvantifiserte opplysninger om disse forutsetningene.

d)  virkningen av endringer i forutsetninger som er brukt ved måling av forsikringseiendeler og 
forsikringsforpliktelser, med separat angivelse av virkningen av hver endring som har vesentlig innvirkning 
på finansregnskapet.

e)  avstemming av endringer i forsikringsforpliktelser, gjenforsikringseiendeler og eventuelle periodiserte 
anskaffelsesutgifter.
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Kontantstrømmers størrelse, tidspunkter og usikkerhet

38.  En forsikringsgiver skal gi opplysninger som hjelper brukere å forstå størrelsen på, tidspunktene for og 
usikkerheten i framtidige kontantstrømmer fra forsikringskontrakter.

39.  For å overholde nr. 38 skal en forsikringsgiver opplyse om

a)  sine mål for håndtering av risiko som stammer fra forsikringskontrakter, og sine prinsipper for å minske slik 
risiko.

b)  de vilkårene og betingelsene i forsikringskontrakter som har vesentlig innvirkning på størrelsen på, 
tidspunktene for og usikkerheten i forsikringsgiverens framtidige kontantstrømmer.

c)  informasjon om forsikringsrisiko (både før og etter at risikoen er minsket gjennom gjenforsikring), herunder 
informasjon om:

i)  resultatets og egenkapitalens sensitivitet overfor endringer i variabler som har vesentlig innvirkning på 
dem.

ii)  konsentrasjoner av forsikringsrisiko.

iii)  faktiske erstatningskrav sammenlignet med tidligere estimater (dvs. utvikling i erstatningskrav). 
Opplysningene om erstatningskravenes utvikling skal gå tilbake til perioden da det første vesentlige 
kravet oppstod der det fortsatt er usikkerhet med hensyn til størrelsen på og tidspunktene for betalingene, 
men trenger ikke gå lenger tilbake enn ti år. En forsikringsgiver trenger ikke å gi disse opplysningene 
for erstatningskrav der usikkerhet med hensyn til størrelsen på og tidspunktene for betalingene vanligvis 
avklares innen ett år.

d)  informasjon om risiko tilknyttet rentesatser og kredittrisiko som ville ha vært påkrevd i henhold til IAS 32 
dersom forsikringskontraktene var omfattet av IAS 32.

e)  informasjon om eksponering for risiko knyttet til rentesatser eller markedsrisiko i henhold til innebygde 
derivater som omfattes av en vertsforsikringskontrakt, med mindre forsikringsgiveren er påkrevd å måle, og 
måler, de innebygde derivatene til virkelig verdi.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

40.  Overgangsbestemmelsene i nr. 41-45 får anvendelse både på et foretak som allerede anvender IFRS når det 
anvender denne standard første gang, og på et foretak som anvender IFRS første gang (en førstegangsbruker).

41.  Et foretak skal anvende denne standard for årsregnskap som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres 
til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal det opplyse om 
dette.

Opplysninger

42.  Et foretak trenger ikke å anvende opplysningskravene i denne standard på sammenligningsinformasjon knyttet 
til årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner før 1. januar 2005, med unntak for opplysningene 
som kreves av nr. 37 bokstav a) og b) om regnskapsprinsipper og innregnede eiendeler, forpliktelser, inntekter og 
kostnader (og kontantstrømmer, dersom den direkte metode anvendes).

43.  Dersom det ikke er praktisk mulig å anvende et bestemt krav i nr. 10-35 på sammenligningsinformasjon knyttet 
til årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette. 
Noen ganger er det ikke praktisk mulig å anvende tilstrekkelighetstesten for forpliktelser (nr. 15-19) på slik 
sammenligningsinformasjon, men det er svært lite sannsynlig at det ikke er praktisk mulig å anvende de øvrige 
kravene i nr. 10-35 på slik sammenligningsinformasjon. IAS 8 forklarer begrepet «ikke praktisk mulig».
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44.  Ved anvendelse av nr. 39 bokstav c) iii) trenger ikke et foretak å opplyse om utvikling i erstatningskrav som fant 
sted mer enn fem år før begynnelsen av det første regnskapsåret det anvender denne standard. Dersom det ved 
førstegangsanvendelse av denne standard ikke er praktisk mulig for et foretak å utarbeide informasjon om utvikling 
i erstatningskrav som fant sted før begynnelsen av den første perioden som et foretak presenterer fullstendig 
sammenligningsinformasjon for som er i samsvar med denne standard, skal foretaket opplyse om dette.

Ny øremerking av finansielle eiendeler

45.  Når en forsikringsgiver endrer sine regnskapsprinsipper for forsikringsforpliktelser, er det tillatt, men ikke påkrevd, 
å omklassifisere noen av eller alle forsikringsgiverens finansielle eiendeler som «til virkelig verdi over resultatet ». 
Denne omklassifiseringen er tillatt dersom en forsikringsgiver endrer regnskapsprinsipper ved førstegangsanvendelse 
av denne standard, og dersom forsikringsgiveren senere foretar en endring i regnskapsprinsipper som er tillatt i 
henhold til nr. 22. Omklassifiseringen er en endring i regnskapsprinsipper og omfattes av IAS 8.
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av IFRS 4.

cedent Forsikringstakeren i henhold til en gjenforsikringskontrakt.

innskuddskomponent En del av en kontrakt som ikke innregnes som derivat i henhold til IAS 39, og 
som ville ha hørt inn under virkeområdet til IAS 39 dersom den hadde vært et 
separat instrument.

direkte forsikringskontrakt En forsikringskontrakt som ikke er en gjenforsikringskontrakt.

skjønnsmessig del En kontraktsmessig rettighet til å motta, som supplement til garanterte ytelser, 
tilleggsytelser

a)  som sannsynligvis vil utgjøre en vesentlig del av de samlede kontraktsmessige 
ytelsene,

b)  hvis størrelse eller tidspunkter er kontraktsmessig underlagt utstederens 
skjønn,

 og

c)  som kontraktsmessig er basert på

i)  inntjeningen fra en bestemt gruppe kontrakter eller en bestemt 
kontraktstype,

ii)  realiserte og/eller urealiserte investeringsavkastninger på en bestemt 
gruppe eiendeler som holdes av utstederen,

 eller

iii)  resultatet til selskapet, fondet eller en annen enhet som utsteder 
kontrakten.

virkelig verdi Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en 
transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter.

finansiell risiko Risiko knyttet til en mulig framtidig endring i en eller flere av en bestemt rente, 
pris på finansielle instrumenter, råvarepris, valutakurs, indeks for priser eller 
satser, kredittverdighet eller kredittindeks eller annen variabel, forutsatt, når 
det gjelder en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en 
kontraktspart.

garanterte ytelser Betalinger eller andre ytelser som en bestemt forsikringstaker eller investor 
har en ubetinget rett til, og der denne retten ikke er kontraktsmessig underlagt 
utstederens skjønn.

garantert element En plikt til å betale garanterte ytelser som omfattes av en kontrakt som 
inneholder en skjønnsmessig del.

forsikringseiendel En forsikringsgivers netto kontraktsmessige rettigheter i henhold til en 
forsikringskontrakt.

forsikringskontrakt En kontrakt der den ene parten (forsikringsgiveren) påtar seg en betydelig 
forsikringsrisiko for en annen part (forsikringstakeren) ved å samtykke i 
å betale erstatning til forsikringstakeren dersom en angitt usikker framtidig 
hendelse (den forsikrede hendelsen) påvirker forsikringstakeren negativt. (Se 
vedlegg B for veiledning om denne definisjonen.)

forsikringsforpliktelse En forsikringsgivers netto kontraktsmessige plikter i henhold til en 
forsikringskontrakt.

forsikringsrisiko Risiko, unntatt finansiell risiko, som overføres fra innehaveren av en kontrakt 
til utstederen.

forsikret hendelse En usikker framtidig hendelse som dekkes av en forsikringskontrakt og skaper 
forsikringsrisiko.
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forsikringsgiver Den parten som i henhold til en forsikringskontrakt har plikt til å betale 
erstatning til en forsikringstaker dersom en forsikret hendelse inntreffer.

tilstrekkelighetstest av 
forpliktelser

En vurdering av hvorvidt den balanseførte verdien av en forsikringsforpliktelse 
må økes (eller den balanseførte verdien av tilknyttede periodiserte 
anskaffelsesutgifter eller tilknyttede immaterielle eiendeler må reduseres), 
basert på en undersøkelse av framtidige kontantstrømmer.

forsikringstaker En part som i henhold til en forsikringskontrakt har rett til erstatning dersom 
en forsikret hendelse inntreffer.

gjenforsikringseiendeler En cedents netto kontraktsmessige rettigheter i henhold til en 
gjenforsikringskontrakt.

gjenforsikringskontrakt En forsikringskontrakt som er utstedt av en forsikringsgiver (gjenforsikreren) 
for å betale erstatning til en annen forsikringsgiver (cedenten) for tap på en eller 
flere kontrakter som er utstedt av cedenten.

gjenforsikrer Den parten som i henhold til en gjenforsikringskontrakt har plikt til å betale 
erstatning til en cedent dersom en forsikret hendelse inntreffer.

dekomponere Å regnskapsføre komponentene i en kontrakt som om de var separate 
kontrakter.
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VEDLEGG B

Definisjon av en forsikringskontrakt

Dette vedlegg er en integrert del av IFRS 4.

B1  Dette vedlegg gir veiledning om definisjonen av en forsikringskontrakt i vedlegg A. Det omhandler følgende 
spørsmål:

a)  begrepet «usikker framtidig hendelse » (nr. B2-B4),

b)  betaling i naturalier (nr. B5-B7),

c)  forsikringsrisiko og andre risikoer (nr. B8-B17),

d)  eksempler på forsikringskontrakter (nr. B18-B21),

e)  betydelig forsikringsrisiko (nr. B22-B28),

 og

f)  endringer i nivået på forsikringsrisiko (nr. B29 og B30).

Usikker framtidig hendelse

B2  Usikkerhet (eller risiko) er kjernen i en forsikringskontrakt. Følgelig er minst ett av følgende forhold usikkert ved 
inngåelsen av en forsikringskontrakt:

a)  om en forsikret hendelse vil inntreffe,

b)  når den vil inntreffe,

 eller

c)  hvor mye forsikringsgiveren må betale dersom den inntreffer.

B3  I noen forsikringskontrakter er den forsikrede hendelsen oppdagelsen av et tap i løpet av kontraktens løpetid, selv 
om tapet stammer fra en hendelse som inntraff før kontrakten ble inngått. I andre forsikringskontrakter er den 
forsikrede hendelsen en hendelse som inntreffer i løpet av kontraktens løpetid, selv om det medfølgende tapet 
oppdages etter utløpet av kontrakten.

B4  Noen forsikringskontrakter dekker hendelser som allerede har inntruffet, men hvis finansielle virkning fortsatt 
er usikker. Et eksempel er en gjenforsikringskontrakt som dekker den direkte forsikringsgiveren mot negativ 
utvikling i erstatningskrav som allerede er meldt av forsikringstakere. I slike kontrakter er den forsikrede hendelsen 
oppdagelsen av de endelige utgiftene i forbindelse med disse erstatningskravene.

Betaling i naturalier

B5  Noen forsikringskontrakter krever eller tillater at betalinger foretas i naturalier. Et eksempel er når forsikringsgiveren 
erstatter en stjålet gjenstand direkte, i stedet for å refundere forsikringstakeren. Et annet eksempel er når en 
forsikringsgiver bruker egne sykehus og eget medisinsk personale til å yte de medisinske tjenestene som dekkes av 
kontraktene.
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B6  Noen tjenestekontrakter med fast avgift der nivået på tjenesten avhenger av en usikker hendelse, oppfyller 
definisjonen av en forsikringskontrakt i denne standard, men reguleres ikke som forsikringskontrakter i visse 
stater. Ett eksempel er en vedlikeholdskontrakt der tjenesteyteren skal reparere spesifisert utstyr etter en 
funksjonssvikt. Den faste tjenesteavgiften er basert på forventet antall tilfeller av funksjonssvikt, men det er 
usikkert om en bestemt maskin vil bryte sammen. Utstyrets funksjonssvikt påvirker eieren av utstyret negativt, og 
eieren mottar erstatning i henhold til kontrakten (i naturalier framfor i kontanter). Et annet eksempel er en avtale 
om tjenester dersom en bil bryter sammen, der tjenesteyteren mot en fast årlig avgift skal gi veihjelp eller taue 
bilen til et nærliggende verksted. Sistnevnte kontrakt kan oppfylle definisjonen av en forsikringskontrakt selv om 
tjenesteyteren i henhold til kontrakten ikke er pålagt å utføre reparasjoner eller skifte ut deler.

B7   Det er ikke sannsynlig at det er mer krevende å anvende denne standard på kontraktene beskrevet i nr. B6 enn 
det ville ha vært å anvende de standarder som hadde fått anvendelse dersom slike kontrakter ikke var omfattet av 
denne standard:

a)  Det er ikke sannsynlig at det vil være vesentlige forpliktelser for funksjonssvikt og sammenbrudd som 
allerede har inntruffet.

b)  Dersom IAS 18: «Driftsinntekter» hadde fått anvendelse, ville tjenesteyteren innregne driftsinntekter 
med henvisning til fullføringsgraden (og i henhold til andre spesifiserte kriterier). Denne metoden er også 
akseptabel i henhold til denne standard, som tillater at tjenesteyteren i) fortsetter å anvende sine eksisterende 
regnskapsprinsipper for disse kontraktene, med mindre de omfatter praksis som er forbudt i henhold til  
nr. 14, og ii) forbedrer sine regnskapsprinsipper dersom dette er tillatt i henhold til nr. 22-30.

c)  Tjenesteyteren vurderer om utgiftene ved å oppfylle den kontraktsmessige plikten om å yte tjenester, overstiger 
driftsinntekten som er mottatt på forhånd. For dette formål anvender tjenesteyteren tilstrekkelighetstesten av 
forpliktelser beskrevet i nr. 15-19 i denne standard. Dersom denne standard ikke hadde fått anvendelse på 
slike kontrakter, skulle tjenesteyteren ha anvendt IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede 
eiendeler» for å avgjøre om kontraktene var tapsbringende.

d)  For disse kontraktene er det ikke sannsynlig at opplysningskravene i denne standard ville gi opplysninger 
som var mer utfyllende enn dem som kreves av andre standarder.

Sondring mellom forsikringsrisiko og andre risikoer

B8  Definisjonen av en forsikringskontrakt henviser til forsikringsrisiko, som i denne standard defineres som risiko, 
unntatt finansiell risiko, som overføres fra innehaveren av en kontrakt til utstederen. En kontrakt som utsetter 
utstederen for finansiell risiko uten betydelig forsikringsrisiko, er ikke en forsikringskontrakt.

B9  Definisjonen av finansiell risiko i vedlegg A omfatter en liste over finansielle og ikke-finansielle variabler. Listen 
inneholder ikke-finansielle variabler som ikke er spesifikke for en kontraktspart, som for eksempel en indeks 
over tap ved jordskjelv i en bestemt region, eller en indeks over temperaturer i en bestemt by. Den utelater ikke-
finansielle variabler som er spesifikke for en kontraktspart, som for eksempel om det oppstår eller ikke oppstår 
en brann som skader eller ødelegger en eiendel som tilhører denne parten. Dessuten er risikoen for endringer i 
den virkelige verdien av en ikke-finansiell eiendel ikke en finansiell risiko dersom den virkelige verdien ikke 
bare gjenspeiler endringer i markedsprisen for slike eiendeler (en finansiell variabel), men også tilstanden til en 
bestemt ikke-finansiell eiendel som innehas av en kontraktspart (en ikke-finansiell variabel). Dersom en garanti 
for restverdien av en bestemt bil for eksempel utsetter garantisten for en risiko for endringer i bilens fysiske 
tilstand, er denne risikoen en forsikringsrisiko, og ikke en finansiell risiko.

B10  Noen kontrakter utsetter utstederen for finansiell risiko i tillegg til betydelig forsikringsrisiko. Mange 
livsforsikringskontrakter garanterer for eksempel en minsteavkastning til forsikringstakerne (og skaper dermed 
finansiell risiko) og lover erstatning ved dødsfall som vesentlig overstiger forsikringstakerens kontobeholdning 
(og skaper dermed forsikringsrisiko i form av dødelighetsrisiko). Slike kontrakter er forsikringskontrakter.
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B11  I henhold til visse kontrakter utløser en forsikret hendelse utbetaling av et beløp knyttet til en prisindeks. 
Slike kontrakter er forsikringskontrakter, forutsatt at utbetalingen som er betinget av den forsikrede hendelsen, 
kan være betydelig. En livrente knyttet til en levekostnadsindeks overfører for eksempel forsikringsrisiko, 
ettersom utbetaling utløses av en usikker hendelse – at livrentemottakeren overlever. Koblingen til prisindeksen 
er et innebygd derivat, men den overfører også forsikringsrisiko. Dersom den følgende overføringen av 
forsikringsrisiko er betydelig, oppfyller det innebygde derivatet definisjonen av en forsikringskontrakt, og det er 
derfor ikke nødvendig å skille det ut og måle det til virkelig verdi (se nr. 7 i denne standard).

B12  Definisjonen av forsikringsrisiko henviser til risiko som forsikringsgiveren påtar seg for forsikringstakeren. 
Forsikringsrisiko er med andre ord en allerede eksisterende risiko som overføres fra forsikringstakeren til 
forsikringsgiveren. Ny risiko som skapes av kontrakten, er derfor ikke forsikringsrisiko.

B13  Definisjonen av en forsikringskontrakt henviser til negativ påvirkning av forsikringstakeren. Definisjonen 
begrenser ikke forsikringsgiverens utbetaling til et beløp som tilsvarer den finansielle virkningen av den negative 
hendelsen. Definisjonen utelukker for eksempel ikke «nytt-for-gammelt»-dekning som betaler forsikringstakeren 
tilstrekkelig til å erstatte en skadet, gammel eiendel med en ny eiendel. Tilsvarende begrenser definisjonen ikke 
utbetaling i henhold til en tidsbegrenset livsforsikringskontrakt til det finansielle tapet som avdødes etterlatte har 
lidd, og den utelukker heller ikke utbetaling av forutbestemte beløp for å dekke tapet som er forårsaket av dødsfall 
eller en ulykke.

B14  Noen kontrakter krever utbetaling dersom en spesifisert usikker hendelse inntreffer, men krever ikke 
negativ påvirkning av forsikringstakeren som en forutsetning for utbetaling. En slik kontrakt er ikke en 
forsikringskontrakt selv om innehaveren bruker kontrakten til å begrense en underliggende risikoeksponering. 
Dersom innehaveren for eksempel bruker et derivat for å sikre en underliggende ikke-finansiell variabel som er 
innbyrdes forbundet med kontantstrømmer fra en av foretakets eiendeler, er derivatet ikke en forsikringskontrakt, 
ettersom utbetalingen ikke er betinget av at innehaveren påvirkes negativt av en reduksjon i kontantstrømmene 
fra eiendelen. Motsatt henviser definisjonen av en forsikringskontrakt til en usikker hendelse der negativ 
påvirkning av forsikringstakeren er en kontraktsmessig forutsetning for utbetaling. Denne kontraktsmessige 
forutsetningen krever ikke at forsikringsgiveren undersøker om hendelsen faktisk forårsaket negativ påvirkning, 
men tillater at forsikringsgiveren nekter utbetaling dersom denne ikke er overbevist om at hendelsen forårsaket 
negativ påvirkning.

B15  Risiko for bortfall eller opprettholdelse (dvs. risiko for at motparten vil si opp kontrakten tidligere eller senere enn 
utstederen forventet ved prissetting av kontrakten) er ikke forsikringsrisiko, ettersom utbetalingen til motparten 
ikke er betinget av en usikker framtidig hendelse som påvirker motparten negativt. Tilsvarende er kostnadsrisiko 
(dvs. risiko for uventede økninger i de administrative utgiftene knyttet til forvaltningen av en kontrakt, framfor 
økninger i utgiftene forbundet med forsikrede hendelser) ikke forsikringsrisiko, ettersom en uventet økning i 
kostnadene ikke påvirker motparten negativt.

B16  En kontrakt som utsetter utstederen for bortfalls-, opprettholdelses- eller kostnadsrisiko, er derfor ikke en 
forsikringskontrakt med mindre den også utsetter utstederen for forsikringsrisiko. Dersom utstederen av 
kontrakten begrenser denne risikoen ved hjelp av en annen kontrakt for å overføre deler av risikoen til en annen 
part, utsetter imidlertid den andre kontrakten denne andre parten for forsikringsrisiko.

B17  En forsikringsgiver kan bare påta seg betydelig forsikringsrisiko for forsikringstakeren dersom forsikringsgiveren 
er et foretak som er atskilt fra forsikringstakeren. Når det gjelder en gjensidig forsikringsgiver, påtar denne seg 
risiko for hver forsikringstaker og slår denne risikoen sammen. Selv om forsikringstakerne i fellesskap bærer 
denne samlede risikoen i sin egenskap av eiere, har den gjensidige forsikringsgiveren likevel påtatt seg den 
risikoen som er kjernen i en forsikringskontrakt.

Eksempler på forsikringskontrakter

B18  Følgende er eksempler på kontrakter som er forsikringskontrakter dersom overføringen av forsikringsrisiko er 
betydelig:

a)  forsikring mot tyveri eller skade på eiendom.

b)  forsikring mot produktansvar, yrkesansvar, erstatningsansvar eller rettshjelp.
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c)  livsforsikring og forhåndsbetalte begravelsesordninger (selv om døden er sikker, er det usikkert når den 
vil inntreffe eller, for noen typer livsforsikring, om den vil inntreffe i løpet av perioden som dekkes av 
forsikringen).

d)  livrenter og pensjoner (dvs. kontrakter som gir erstatning for den usikre framtidige hendelsen – at 
livrentemottakeren eller pensjonisten overlever – for å hjelpe livrentemottakeren eller pensjonisten å 
opprettholde en gitt levestandard, som ellers ville ha blitt påvirket negativt av at han eller hun overlevde).

e)  uføredekning og dekning av behandlingsutgifter.

f)  kausjoner, garantiforsikringer, fullføringsgarantier og tilbudsgarantier (dvs. kontrakter som gir erstatning 
dersom en annen part unnlater å oppfylle en kontraktsmessig plikt, for eksempel en plikt til å oppføre en 
bygning).

g)  kredittforsikring som fastsetter utbetaling av spesifiserte beløp for å erstatte innehaveren for tap som denne 
pådrar seg fordi en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall i henhold til de opprinnelige eller endrede 
vilkårene i et gjeldsinstrument. Slike kontrakter kan ha forskjellige juridiske former, som for eksempel en 
finansiell garanti, en kredittramme, et kredittmisligholdsderivat eller en forsikringskontrakt. Slike kontrakter 
omfattes ikke av denne standard dersom foretaket har inngått dem eller opprettholdt dem ved å overføre 
finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser som hører inn under virkeområdet til IAS 39 (se nr. 4 
bokstav d)), til en annen part.

h)  produktgarantier. Produktgarantier utstedt av en annen part for varer som selges av en produsent, forhandler 
eller detaljist, omfattes av denne standard. Produktgarantier som utstedes direkte av en produsent, forhandler 
eller detaljist, omfattes imidlertid ikke av denne standard, ettersom de omfattes av IAS 18: «Driftsinntekter» 
og IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler».

i)  eiendomsrettsforsikring (dvs. forsikring mot oppdagelse av mangler i eiendomsretten til fast eiendom 
som ikke var åpenbare da forsikringskontrakten ble opprettet). I dette tilfellet er den forsikrede hendelsen 
oppdagelsen av en mangel i eiendomsretten, og ikke selve mangelen.

j)  reiseforsikring (dvs. erstatning i kontanter eller naturalier til forsikringstakere for tap som de pådrar seg 
under reiser). Nr. B6 og B7 omhandler noen kontrakter av denne typen.

k)  katastrofegarantier som fastsetter reduserte betalinger av hovedstol eller rente eller begge deler dersom 
utstederen av garantien påvirkes negativt av en spesifisert hendelse (med mindre den spesifiserte 
hendelsen ikke skaper betydelig forsikringsrisiko, for eksempel dersom hendelsen er en renteendring eller 
valutakursendring).

l)  forsikringsbytteavtaler (forsikringsswaps) og andre kontrakter som krever betaling basert på endringer i 
klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler som er spesifikke for en kontraktspart.

m)  gjenforsikringskontrakter.

B19  Følgende er eksempler på elementer som ikke er forsikringskontrakter:

a)  investeringskontrakter som har samme juridiske form som en forsikringskontrakt, men som ikke 
utsetter forsikringsgiveren for betydelig forsikringsrisiko, for eksempel livsforsikringskontrakter der 
forsikringsgiveren ikke bærer noen vesentlig dødelighetsrisiko (slike kontrakter er finansielle instrumenter 
som ikke utgjør forsikring, eller tjenestekontrakter, se nr. B20 og B21).

b)  kontrakter som har samme juridiske form som forsikringskontrakter, men som tilbakefører all betydelig 
forsikringsrisiko til forsikringstakeren via uoppsigelige og håndhevbare mekanismer som justerer framtidige 
betalinger fra forsikringstakeren som et direkte resultat av forsikrede tap, som for eksempel visse finansielle 
gjenforsikringskontrakter og visse gruppeforsikringskontrakter (slike kontrakter er vanligvis finansielle 
instrumenter som ikke utgjør forsikring, eller tjenestekontrakter, se nr. B20 og B21).
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c)  egenforsikring, med andre ord opprettholdelse av en risiko som kunne ha vært dekket av forsikring (det 
foreligger ingen forsikringskontrakt fordi det ikke er inngått avtale med en annen part).

d)  kontrakter (som for eksempel spillkontrakter) som krever utbetaling dersom en usikker framtidig hendelse 
inntreffer, men som ikke har som en kontraktsmessig forutsetning for utbetaling at hendelsen påvirker 
forsikringstakeren negativt. Dette er imidlertid ikke til hinder for at det angis en forutbestemt utbetaling til 
dekning av tapet som er forårsaket av en spesifisert hendelse, som for eksempel dødsfall eller en ulykke (se 
også nr. B13).

e)  derivater som utsetter en part for finansiell risiko, men ikke for forsikringsrisiko, fordi de krever at parten skal 
foreta utbetaling utelukkende på grunnlag av endringer i en eller flere av en bestemt rente, pris på finansielle 
instrumenter, råvarepris, valutakurs, indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller kredittindeks eller 
annen variabel, forutsatt, når det gjelder en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en 
kontraktspart (se IAS 39).

f)  en finansiell garantikontrakt (eller en kredittramme, et kredittmisligholdsderivat eller en 
kredittforsikringskontrakt) som krever utbetalinger selv om innehaveren ikke har pådratt seg et tap som 
følge av at debitoren har unnlatt å betale ved forfall (se IAS 39).

g)  kontrakter som krever utbetaling på grunnlag av en klimatisk, geologisk eller annen fysisk variabel som ikke 
er spesifikk for en kontraktspart (vanligvis beskrevet som værderivat).

h)  katastrofegarantier som fastsetter reduserte betalinger av hovedstol eller rente eller begge deler, basert på en 
klimatisk, geologisk eller annen fysisk variabel som ikke er spesifikk for en kontraktspart.

B20  Dersom kontraktene beskrevet i nr. B19 skaper finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser, hører de inn 
under virkeområdet til IAS 39. Dette betyr blant annet at kontraktspartene anvender det som av og til kalles 
innskuddsregnskapsføring, som innebærer følgende:

a)  en part innregner det mottatte vederlaget som en finansiell forpliktelse og ikke som driftsinntekt.

b)  den andre parten innregner det utbetalte vederlaget som en finansiell eiendel og ikke som kostnad.

B21  Dersom kontraktene beskrevet i nr. B19 ikke skaper finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser, får IAS 18 
anvendelse. I henhold til IAS 18 skal driftsinntekter tilknyttet transaksjoner som omfatter tjenesteyting, innregnes 
i samsvar med transaksjonens fullføringsgrad dersom utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig 
måte.

Betydelig forsikringsrisiko

B22  En kontrakt er bare en forsikringskontrakt dersom den overfører betydelig forsikringsrisiko. Nr. B8-B21 omhandler 
forsikringsrisiko. De følgende numre omhandler vurdering av hvorvidt forsikringsrisiko er betydelig.

B23  Forsikringsrisiko er betydelig dersom, og bare dersom, en forsikret hendelse kan medføre at en forsikringsgiver 
må betale vesentlige tilleggsytelser i et hvilket som helst scenario, unntatt scenarier som ikke har noe 
forretningsmessig innhold (dvs. som ikke har noen merkbar virkning på transaksjonens økonomiske sider). 
Dersom vesentlige tilleggsytelser skulle ha vært betalt i scenarier med forretningsmessig innhold, vil vilkåret i 
forrige punktum kunne være oppfylt selv om den forsikrede hendelsen er svært usannsynlig, eller selv om den 
forventede (dvs. den sannsynlighetsvurderte) nåverdien av betingede kontantstrømmer utgjør en liten andel av 
den forventede nåverdien av alle de resterende kontraktsmessige kontantstrømmene.
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B24  Tilleggsytelsene beskrevet i nr. B23 henviser til beløp som overskrider beløpene som skulle ha vært betalt dersom 
ingen forsikret hendelse inntraff (med unntak for scenarier uten forretningsmessig innhold). Slike overskytende 
beløp omfatter utgifter til behandling og vurdering av erstatningskrav, men omfatter ikke

a)  tap av evnen til å kreve betaling av forsikringstakeren for framtidige tjenester. I en investeringstilknyttet 
livsforsikringskontrakt innebærer for eksempel forsikringstakerens død at forsikringsgiveren ikke lenger 
kan utføre investeringsforvaltning og kreve honorar for dette. Dette økonomiske tapet for forsikringsgiveren 
gjenspeiler imidlertid ikke forsikringsrisiko, på samme måte som at en investeringsfondsforvalter ikke 
påtar seg forsikringsrisiko med hensyn til klientens mulige død. Potensielt tap av framtidige honorarer for 
investeringsforvaltning er derfor ikke relevant for vurderingen av hvor stor forsikringsrisiko som overføres 
ved en kontrakt.

b)  fraskrivelse ved dødsfall av vederlag som skulle ha vært betalt ved oppsigelse eller gjenkjøp. Ettersom 
kontrakten var årsaken til at disse vederlagene eksisterte, utgjør fraskrivelsen av disse vederlagene ikke 
en erstatning til forsikringstakeren for en allerede eksisterende risiko. Derfor er de ikke relevante for 
vurderingen av hvor stor forsikringsrisiko som overføres ved en kontrakt.

c)  en utbetaling som er betinget av en hendelse som ikke påfører innehaveren av kontrakten et betydelig tap. Et 
eksempel er en kontrakt som krever at utstederen utbetaler en million valutaenheter dersom en eiendel får en 
fysisk skade som påfører innehaveren et ubetydelig økonomisk tap på én valutaenhet. Ved denne kontrakten 
overfører innehaveren den ubetydelige risikoen for å tape én valutaenhet til forsikringsgiveren. Samtidig 
skaper kontrakten en ikke-forsikringsmessig risiko for at utstederen må betale 999 999 valutaenheter 
dersom den spesifiserte hendelsen inntreffer. Da utstederen ikke påtar seg betydelig forsikringsrisiko for 
innehaveren, er denne kontrakten ikke en forsikringskontrakt.

d)  eventuelle gjenvinninger av gjenforsikring. Forsikringsgiveren regnskapsfører disse separat.

B25  En forsikringsgiver skal vurdere betydningen av forsikringsrisiko fra kontrakt til kontrakt, og ikke med 
henvisning til vesentlighet for finansregnskapet(∗). Forsikringsrisiko kan derfor være betydelig selv om det er 
minimal sannsynlighet for vesentlige tap for en hel kontraktsportefølje. En slik vurdering fra kontrakt til kontrakt 
gjør det enklere å klassifisere en kontrakt som en forsikringskontrakt. Dersom det er kjent at en relativt homogen 
portefølje av små kontrakter består av kontrakter som alle overfører forsikringsrisiko, trenger forsikringsgiveren 
imidlertid ikke å undersøke hver enkelt kontrakt i denne porteføljen for å identifisere noen få ikke-derivative 
kontrakter som overfører ubetydelig forsikringsrisiko.

B26  Det følger av nr. B23-B25 at dersom det i henhold til en kontrakt utbetales en erstatning ved dødsfall som overstiger 
beløpet som skal betales ved overlevelse, er kontrakten en forsikringskontrakt med mindre tilleggsytelsen ved 
dødsfall er ubetydelig (vurdert under henvisning til kontrakten, og ikke til en hel kontraktsportefølje). Som nevnt 
i nr. B24 bokstav b) er fraskrivelse ved dødsfall av oppsigelses- eller gjenkjøpsvederlag ikke inkludert i denne 
vurderingen dersom denne fraskrivelsen ikke utgjør en erstatning til forsikringstakeren for en allerede eksisterende 
risiko. Tilsvarende er en livrentekontrakt der det utbetales regelmessige beløp i resten av en forsikringstakers 
levetid en forsikringskontrakt, med mindre de samlede livsbetingede utbetalingene er ubetydelige.

B27  Nr. B23 henviser til tilleggsytelser. Disse tilleggsytelsene kan omfatte et krav om å utbetale ytelser tidligere 
dersom den forsikrede hendelsen inntreffer tidligere, og utbetalingen ikke justeres for pengenes tidsverdi. Et 
eksempel er en livsvarig livsforsikring for et fast beløp (med andre ord en forsikring der det utbetales en fast ytelse 
uansett når forsikringstakeren dør, uten noe utløpstidspunkt for dekningen). Det er sikkert at forsikringstakeren 
vil dø, men tidspunktet for dødsfallet er usikkert. Forsikringsgiveren vil lide et tap på de enkeltkontraktene der 
forsikringstakerne dør tidlig, selv om det ikke er noe generelt tap på hele kontraktsporteføljen.

B28  Dersom en forsikringskontrakt dekomponeres i en innskuddskomponent og en forsikringskomponent, vurderes 
betydningen av den overførte forsikringsrisikoen under henvisning til forsikringskomponenten. Betydningen av 
forsikringsrisiko som overføres ved et innebygd derivat, vurderes under henvisning til det innebygde derivatet.

(*) I denne sammenheng utgjør kontrakter som er inngått samtidig med én enkelt motpart (eller kontrakter som ellers er avhengige av 
hverandre), én enkelt kontrakt.
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Endringer i nivået på forsikringsrisiko

B29  Noen kontrakter overfører ingen forsikringsrisiko til utstederen ved inngåelsen, selv om de overfører 
forsikringsrisiko på et senere tidspunkt. Et eksempel er en kontrakt som gir en spesifisert investeringsavkastning 
og omfatter en opsjon for forsikringstakeren om å bruke utbyttet av investeringen ved forfall til å kjøpe en livrente 
til de livrentepremiene som forsikringsgiveren krever av andre nye livrentemottakere, når forsikringstakeren 
utøver opsjonen. Kontrakten overfører ingen forsikringsrisiko til utstederen før opsjonen utøves, fordi 
forsikringsgiveren fortsatt står fritt til å prissette livrenten på et grunnlag som gjenspeiler forsikringsrisikoen 
som overføres til forsikringsgiveren på dette tidspunktet. Dersom kontrakten gjenspeiler livrentepremiene 
(eller et grunnlag for fastsettelse av livrentepremiene), overfører kontrakten forsikringsrisiko til utstederen ved 
inngåelsen.

B30  En kontrakt som oppfyller vilkårene for en forsikringskontrakt, forblir en forsikringskontrakt til alle rettigheter 
eller plikter opphører eller utløper.
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VEDLEGG C

Endringer i andre IFRS-er

Endringene i dette vedlegg skal anvendes for årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Dersom 
et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal disse endringene anvendes på den tidligere perioden.

Endringer i IAS 32 og IAS 39

C1  I IAS 32: «Finansielle instrumenter – opplysninger og presentasjon» (revidert 2003) blir tidligere nr. 4 bokstav d) 
nr. 4 bokstav c). Tidligere nr. 4 bokstav c) blir nr. 4 bokstav d) og endres som angitt i nr. C4.

 Nr. 6 oppheves.

 I AG8 skal nytt siste punktum lyde:

 Noen av disse betingede rettighetene og pliktene kan være forsikringskontrakter som omfattes av IFRS 4.

C2  I IAS 39: «Finansielle instrumenter – innregning og måling » (revidert 2003) blir tidligere nr. 2 bokstav e) nr. 2 
bokstav d). Tidligere nr. 2 bokstav d) blir nr. 2 bokstav e) og endres som angitt i nr. C5. AG4 skal lyde:

AG4. Denne standard kommer til anvendelse på de finansielle eiendelene og de finansielle forpliktelsene til 
forsikringsgivere, bortsett fra rettigheter og plikter som utelukkes av nr. 2 bokstav e) fordi de oppstår i 
henhold til kontrakter som omfattes av IFRS 4.

C3  Nr. 4 bokstav e) i IAS 32 og nr. 2 bokstav h) i IAS 39 inneholder avgrensninger av virkeområdet for derivater 
basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler. Disse numrene oppheves. Som følge av dette 
ligger slike derivater innenfor virkeområdet til IAS 32 og IAS 39 med mindre de oppfyller definisjonen av en 
forsikringskontrakt og hører inn under virkeområdet til IFRS 4. Videre skal AG1 i IAS 39 lyde:

AG1. Noen kontrakter krever betaling basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler. (De som er 
basert på klimatiske variabler, omtales noen ganger som «værderivater».) Dersom slike kontrakter ikke 
hører inn under virkeområdet til IFRS 4: «Forsikringskontrakter», hører de inn under denne standards 
virkeområde.

C4  I IAS 32 innsettes nytt nr. 4 bokstav e). Som følge av denne endringen og endringer gjort ved nr. C1 og C3 samt 
ved IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» skal nr. 4 bokstav c)-e) lyde:

c)  kontrakter om betinget vederlag i en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: «virksomhetssammenslut-
ninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

d)  forsikringskontrakter, som definert i ifrs 4: «forsikringskontrakter». Denne standard får imidlertid 
anvendelse på derivater som er innebygd i forsikringskontrakter, dersom ias 39 krever at foretaket 
regnskapsfører dem separat.

e)  finansielle instrumenter som hører inn under virkeområdet til ifrs 4, fordi de inneholder en skjønnsmessig 
del. Utstederen av disse instrumentene er fritatt fra å anvende nr. 15-32 og aG25-aG35 i denne standard på 
disse elementene når det gjelder sondringen mellom finansielle forpliktelser og egenkapitalinstrumenter. 
Disse instrumentene er imidlertid underlagt alle andre krav i denne standard. Denne standard får dessuten 
anvendelse på derivativer som er innebygd i disse instrumentene (se ias 39).

 Nr. 4 bokstav f), som ble innsatt ved IFRS 2: «Aksjebasert betaling», forblir uendret.
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C5  I IAS 39 oppheves nr. 2 bokstav f). Som følge av denne endringen og endringer gjort ved nr. C2 og C3 samt ved 
IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» skal nr. 2 bokstav d)-g) lyde:

d)  finansielle instrumenter utstedt av foretaket som oppfyller definisjonen av et egenkapitalinstrument i ias 
32 (herunder opsjoner og tegningsretter). innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter skal imidlertid 
anvende denne standard på disse instrumentene, med mindre de omfattes av unntaket i bokstav a) 
ovenfor.

e)  rettigheter og plikter i henhold til en forsikringskontrakt, som definert i ifrs 4: «forsikringskontrakter», 
eller i henhold til en kontrakt som hører inn under virkeområdet til ifrs 4, fordi den inneholder en 
skjønnsmessig del. Denne standard får imidlertid anvendelse på et derivat som er innebygd i en slik 
kontrakt dersom derivatet i seg selv ikke er en kontrakt som hører inn under virkeområdet til ifrs 
4 (se nr. 10-13 og aG23-aG33 i vedlegg a). Dessuten, dersom en forsikringskontrakt er en finansiell 
garantikontrakt som er inngått eller opprettholdt ved overdragelse til en annen part av finansielle eiendeler 
eller finansielle forpliktelser innenfor denne standards virkeområde, skal utstederen anvende denne 
standard på kontrakten (se nr. 3 og aG4a i vedlegg a).

f)  kontrakter om betinget vederlag i en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

g)  kontrakter mellom et overtakende foretak og en selger i en virksomhetssammenslutning om å kjøpe eller 
selge et overtatt foretak på et framtidig tidspunkt.

 Tidligere nr. 2 bokstav i) og j) blir nr. 2 bokstav h) og i). Nr. 2 bokstav i) ble innsatt ved IFRS 2: «Aksjebasert 
betaling».

 Nr. 3 og nytt AG4A skal lyde:

3.   Noen finansielle garantikontrakter krever at utstederen utbetaler spesifiserte beløp for å erstatte 
innehaveren for tap som denne pådrar seg fordi en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall i henhold 
til de opprinnelige eller endrede vilkårene i et gjeldsinstrument. Dersom dette kravet overfører betydelig 
risiko til utstederen, er kontrakten en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4 (se nr. 2 bokstav e) og 
AG4A). Andre finansielle garantikontrakter krever betalinger som følge av endringer i en bestemt rente, 
pris på finansielle instrumenter, råvarepris, valutakurs, indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller 
kredittindeks eller annen variabel, forutsatt, når det gjelder en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke 
er spesifikk for en kontraktspart. Slike kontrakter hører inn under denne standards virkeområde.

AG4A. Finansielle garantikontrakter kan ha forskjellige juridiske former, som for eksempel en finansiell garanti, 
en kredittramme, en kredittmisligholdskontrakt eller en forsikringskontrakt. Den regnskapsmessige 
behandlingen av slike kontrakter avhenger ikke av deres juridiske form. Følgende er eksempler på korrekt 
behandling (se nr. 2 bokstav e) og nr. 3):

a)  Dersom kontrakten ikke er en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4, skal utstederen anvende 
denne standard. En finansiell garantikontrakt som krever betaling dersom en debitors kredittverdighet 
faller til under et bestemt nivå, hører derfor inn under denne standards virkeområde.

b)  Dersom utstederen har pådratt seg eller opprettholdt den finansielle garantien ved overføring 
til en annen part av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser innenfor denne standards 
virkeområde, skal utstederen anvende denne standard.

c)  Dersom kontrakten er en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4, skal utstederen anvende IFRS 4 
med mindre bokstav b) får anvendelse.

d)  Dersom utstederen har gitt en finansiell garanti i forbindelse med salg av varer, skal utstederen 
anvende IAS 18 til å avgjøre når de medfølgende driftsinntektene skal innregnes.
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C6  I IAS 39 nr. 9 endres «annen variabel» i definisjonen av et derivat til «annen variabel, forutsatt, når det gjelder en 
ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en kontraktspart». Samme endring gjøres i nr. 10 i IAS 
39. Nytt AG12A i IAS 39 skal lyde:

AG12A. Definisjonen av et derivat henviser til ikke-finansielle variabler som ikke er spesifikke for en 
kontraktspart. Slike variabler omfatter en indeks over tap ved jordskjelv i en bestemt region og en indeks 
over temperaturer i en bestemt by. Ikke-finansielle variabler som er spesifikke for en kontraktspart, 
omfatter hvorvidt det oppstår eller ikke oppstår en brann som skader eller ødelegger en eiendel som 
tilhører en kontraktspart. En endring i den virkelige verdien av en ikke-finansiell eiendel er spesifikk for 
eieren dersom den virkelige verdien ikke bare gjenspeiler endringer i markedspriser for slike eiendeler 
(en finansiell variabel), men også tilstanden til den spesifikke ikke-finansielle eiendelen som innehas 
(en ikke-finansiell variabel). Dersom en garanti for restverdien av en bestemt bil for eksempel utsetter 
garantisten for en risiko for endringer i bilens fysiske tilstand, er endringen i denne restverdien spesifikk 
for bilens eier.

C7  I IAS 32 skal nytt nr. 91A lyde som angitt nedenfor, og i nr. 86 utvides krysshenvisningen til nr. 90 slik at den også 
omfatter nr. 91A.

91A.  noen finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser inneholder en skjønnsmessig del, som beskrevet 
i ifrs 4: «forsikringskontrakter». Dersom et foretak ikke kan måle den virkelige verdien av dette 
elementet på en pålitelig måte, skal foretaket opplyse om dette og samtidig gi en beskrivelse av 
kontrakten, dens balanseførte verdi, en forklaring på hvorfor den virkelige verdien ikke kan måles på 
en pålitelig måte, og om mulig hvilket intervall av estimater det er sannsynlig at den virkelige verdien 
vil ligge innenfor.

 I nr. 49 bokstav e) endres «forsikringspolise» til «forsikringskontrakt».

C8  I IAS 39 gis det i AG30 eksempler på innebygde derivater som anses for ikke å være nært knyttet til en 
vertskontrakt, og i AG33 gis det eksempler på innebygde derivater som anses for å være nært forbundet med en 
vertskontrakt. I AG30 bokstav g) og AG33 bokstav a), b) og d) innsettes henvisninger til forsikringskontrakter 
som angitt nedenfor, og i AG33 skal ny bokstav g) og h) lyde som angitt nedenfor.

AG30  g) En kjøpsopsjon, salgsopsjon eller opsjon på førtidig tilbakebetaling i en vertskontrakt i form av 
gjeld eller vertsforsikringskontrakt er ikke nært knyttet til vertskontrakten, med mindre opsjonens 
utøvelseskurs på hvert utøvelsestidspunkt er omtrent lik amortisert kost for vertsinstrumentet i form 
av gjeld eller vertsforsikringskontraktens balanseførte verdi. Sett fra synsvinkelen til utstederen 
av et konvertibelt gjeldsinstrument med en innebygd kjøps- eller salgsopsjon, foretas vurderingen 
av hvorvidt kjøps- eller salgsopsjonen er nært knyttet til vertskontrakten i form av gjeld, før 
egenkapitalelementet skilles ut i henhold til IAS 32.

AG33  a) Et innebygd derivat der det underliggende er en rente eller renteindeks som kan endre rentebeløpet som 
ellers ville ha blitt betalt eller mottatt i henhold til en vertskontrakt i form av rentebærende gjeld eller 
en vertsforsikringskontrakt, er nært knyttet til vertskontrakten, med mindre den samlede kontrakten 
kan gjøres opp på en slik måte at innehaveren ikke ville gjenvinne praktisk talt hele sin innregnede 
investering, eller at det innebygde derivatet minst kunne fordoble innehaverens opprinnelige 
avkastning på vertskontrakten og kunne medføre en avkastning som er minst det dobbelte av det som 
ville være markedsavkastningen for en kontrakt med samme vilkår som vertskontrakten.

 b)  Et innebygd rentegulv eller rentetak i en lånekontrakt eller forsikringskontrakt er nært knyttet til 
vertskontrakten, forutsatt at taket tilsvarer eller er høyere enn markedsrenten, og gulvet tilsvarer eller 
er lavere enn markedsrenten når kontrakten utstedes, og forutsatt at gulvet eller taket ikke gjelder et 
større beløp enn vertskontrakten. Tilsvarende er bestemmelser i en kontrakt om kjøp eller salg av 
en eiendel (for eksempel en råvare) som fastsetter en høyeste og en laveste verdi på prisen som skal 
betales eller mottas for eiendelen, nært knyttet til vertskontrakten dersom begge disse verdiene var 
dårlig posisjonert for utøvelse ved inngåelsen og ikke gjelder et større beløp enn vertskontrakten.
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 d)  Et innebygd valutaderivat i en vertskontrakt som er en forsikringskontrakt eller ikke et finansielt 
instrument (for eksempel en kontrakt om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand der prisen er 
angitt i utenlandsk valuta), er nært knyttet til vertskontrakten, forutsatt at det ikke gjelder et større 
beløp, ikke inneholder et opsjonselement, og krever betalinger i en av følgende valutaer:

i)  den funksjonelle valutaen til en vesentlig part i denne kontrakten,

ii)  valutaen som prisen på den tilhørende varen eller tjenesten som anskaffes eller leveres, 
rutinemessig angis i ved kommersielle transaksjoner over hele verden (for eksempel amerikanske 
dollar for råoljetransaksjoner),

 eller

iii)  en valuta som ofte brukes i kontrakter om kjøp eller salg av ikke-finansielle gjenstander i det 
økonomiske miljøet der transaksjonen finner sted (som for eksempel en relativt stabil og likvid 
valuta som ofte brukes i lokale forretningstransaksjoner eller utenrikshandel).

 g)  Et «unit link»-element (livsforsikring med investeringsvalg) som er innebygd i et finansielt 
vertsinstrument eller en vertsforsikringskontrakt, er nært knyttet til vertsinstrumentet eller 
vertskontrakten dersom betalingene angitt i andeler måles til gjeldende andelsverdier som gjenspeiler 
de virkelige verdiene av fondets eiendeler. Et «unit link»-element er et kontraktsvilkår som krever 
betalinger i form av andeler i et internt eller eksternt investeringsfond.

 h)  Et derivat som er innebygd i en forsikringskontrakt, er nært knyttet til vertsforsikringskontrakten 
dersom det innebygde derivatet og vertsforsikringskontrakten er så avhengige av hverandre at et 
foretak ikke kan måle det innebygde derivatet separat (dvs. uten å ta vertskontrakten i betraktning).

Endringer i andre IFRS-er

C9  I IAS 18: «Driftsinntekter» gjøres følgende endringer:

 Nr. 6 bokstav c) skal lyde:

c)  forsikringskontrakter som omfattes av IFRS 4: «Forsikringskontrakter»,

C10  I IAS 19: «Ytelser til ansatte» tilføyes følgende fotnote til definisjonen av en kvalifiserende forsikringspolise i  
nr. 7, etter første forekomst av ordet «forsikringspolise»:

(*)  En kvalifiserende forsikringspolise er ikke nødvendigvis en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter».

C11  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» oppheves nr. 1 bokstav b) og nr. 4, og ny 
nr. 5 bokstav e) skal lyde:

e)  forsikringskontrakter (se IFRS 4: «Forsikringskontrakter»). Denne standard får imidlertid anvendelse på 
en forsikringsgivers avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler, med unntak for dem som 
stammer fra forsikringsgiverens kontraktsmessige plikter og rettigheter i henhold til forsikringskontrakter 
innenfor virkeområdet til IFRS 4.

I nr. 2 (endret 2003 ved IAS 39) utgår siste punktum.

C12  I IAS 40: «Investeringseiendom» (revidert 2003) tilføyes nytt nr. 32A-32C og nr. 75 bokstav f) iv), og en 
krysshenvisning til nr. 32A tilføyes i nr. 30, som følger:

30.  med unntakene nevnt i nr. 32a og nr. 34 skal et foretak velge enten modellen med virkelig verdi i nr. 33-55 
eller anskaffelseskostmodellen i nr. 56 som regnskapsprinsipp, og skal anvende dette prinsippet på alle 
foretakets investeringseiendommer.
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Investeringseiendom knyttet til forpliktelser

32A.  et foretak kan

a)  velge enten modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen for alle investeringseiendommer 
som ligger bak forpliktelser som gir en avkastning som er direkte knyttet til den virkelige verdien av, 
eller driftsinntektene fra, spesifiserte eiendeler, herunder disse investeringseiendommene,

 og

b)  velge enten modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen for alle andre 
investeringseiendommer, uansett hva som er valgt i bokstav a).

32B.  Noen forsikringsgivere og andre foretak driver et internt eiendomsfond som utsteder nominelle andeler, 
hvorav noen andeler eies av investorer gjennom tilknyttede kontrakter, og andre eies av foretaket. Nr. 32A 
tillater ikke at et foretak måler eiendommen som eies av fondet, delvis til anskaffelseskost og delvis til 
virkelig verdi.

32C.  Dersom et foretak velger forskjellige modeller for de to kategoriene beskrevet i nr. 32A, skal salg av 
investeringseiendommer mellom grupper av eiendeler som måles ved hjelp av forskjellige modeller, 
innregnes til virkelig verdi, og den samlede endringen i virkelig verdi skal innregnes i resultatet. Dersom 
en investeringseiendom selges fra en gruppe der modellen med virkelig verdi er brukt, til en gruppe der 
anskaffelsesmodellen er brukt, blir altså eiendommens virkelige verdi på salgstidspunktet dens estimerte 
anskaffelseskost.

75 f) iv)  den samlede endringen i virkelig verdi som er innregnet i resultatet ved salg av investeringseiendom fra 
en gruppe eiendeler der anskaffelsesmodellen er brukt, til en gruppe der modellen med virkelig verdi er 
brukt (se nr. 32C).

C13  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» gjøres følgende 
endringer:

 I nr. 12 endres henvisningen til nr. 13-25C til en henvisning til nr. 13-25D.

 I nr. 13 skal bokstav g) og h) og ny bokstav i) lyde:

g)  øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter (nr. 25A),

h)  aksjebaserte betalingstransaksjoner (nr. 25B og 25C),

 og

i)  forsikringskontrakter (nr. 25D).

 Etter nr. 25C skal ny overskrift og nytt nr. 25D lyde:

 Forsikringskontrakter

25D  En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRS 4: «Forsikringskontrakter». IFRS 4 
begrenser endringer i regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter, herunder endringer som foretas av en 
førstegangsbruker.
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 I nr. 36A og den foranstående overskriften innsettes henvisninger til IFRS 4, slik at de lyder:

 Unntak fra kravet om å omarbeide sammenligningsinformasjon for IAS 39 og IFRS 4

36A  Et foretak som anvender IFRS-er første gang før 1. januar 2006, skal i sitt første IFRS-finansregnskap presentere 
sammenligningsinformasjon for minst ett år, men denne sammenligningsinformasjonen trenger ikke å være i 
overensstemmelse med IAS 32, IAS 39 og IFRS 4. Et foretak som velger å presentere sammenligningsinformasjon 
som ikke er i overensstemmelse med IAS 32, IAS 39 og IFRS 4 i sitt første overgangsår, skal 

a)  anvende sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper i sammenligningsinformasjonen på finansielle 
instrumenter som omfattes av IAS 32 og IAS 39, og på forsikringskontrakter som omfattes av IFRS 4,

b)  opplyse om dette, sammen med grunnlaget som er brukt til å utarbeide denne informasjonen,

 og

c)  opplyse om arten av de viktigste justeringene som ville ha ført til at informasjonen ble i overensstemmelse med 
IAS 32, IAS 39 og IFRS 4. Foretaket trenger ikke kvantifisere disse justeringene. Foretaket skal imidlertid 
behandle eventuelle justeringer mellom balansen på sammenligningsperiodens rapporteringstidspunkt (dvs. 
balansen som omfatter sammenligningsinformasjon i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper) 
og balansen ved begynnelsen av den første IFRS-rapporteringsperioden (dvs. den første perioden som er i 
overensstemmelse med IAS 32, IAS 39 og IFRS 4) som om de var resultat av en endring i regnskapsprinsipper, 
og gi opplysningene som kreves av nr. 28 bokstav a)-e) og f) i) i IAS 8.

 Nr. 28 bokstav f) i) får bare anvendelse på beløp som presenteres i balansen på sammenligningsperiodens 
rapporteringstidspunkt.

 For foretak som velger å presentere sammenligningsinformasjon som ikke er i overensstemmelse med IAS 32, 
IAS 39 og IFRS 4, betyr henvisninger til «tidspunktet for overgangen til IFRS» begynnelsen av den første IFRS-
rapporteringsperioden, men bare når det gjelder disse standardene.

C14  I SIC-27: «Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale» (endret ved IAS 39) 
gjøres følgende endring:

 Nr. 7 skal lyde:

7.  Andre plikter i en ordning, herunder eventuelle garantier som gis og plikter som pådras ved avslutning før 
tiden, skal regnskapsføres i henhold til IAS 37, IAS 39 eller IFRS 4, avhengig av vilkårene.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 5

Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-5

Klassifisering av anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som holdt for salg 6-14

Anleggsmidler som skal avvikles 13-14

Måling av anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg 15-29

Måling av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) 15-19

Innregning av tap ved verdifall og tilbakeføringer 20-25

Endringer av en plan om salg 26-29

Presentasjon og opplysninger 30-42

Presentasjon av avviklet virksomhet 31-36

Gevinster eller tap tilknyttet videreført virksomhet 37

Presentasjon av anleggsmidler eller avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg 38-40

Tilleggsopplysninger 41-42

Overgangsbestemmelser 43

Ikrafttredelse 44

Oppheving av IAS 35 45

FORMÅL

1.  Formålet med denne internasjonale standard for finansiell rapportering er å angi regnskapsmessig behandling av 
eiendeler holdt for salg, samt presentasjon og opplysninger om avviklet virksomhet. Denne IFRS krever særlig at 

a)  eiendeler som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, skal måles til den laveste verdien av 
balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, og at avskrivning av slike eiendeler skal opphøre, 

 og

b)  at eiendeler som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, skal presenteres separat i balansen, 
og resultatene av avviklet virksomhet skal presenteres separat i resultatregnskapet.
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VIRKEOMRÅDE

2.  Kravene til klassifisering og presentasjon i denne IFRS kommer til anvendelse på alle innregnede anleggsmidler(*1) 
og på alle avhendingsgrupper i et foretak. Målingskravene i denne IFRS kommer til anvendelse på alle innregnede 
anleggsmidler og avhendingsgrupper (som fastsatt i nr. 4), bortsett fra eiendelene opplistet i nr. 5, som fortsatt skal 
måles i samsvar med nevnte standard.

3.  Eiendeler klassifisert som anleggsmidler i samsvar med IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert 2003) 
skal ikke omklassifiseres som omløpsmidler før de oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i 
samsvar med denne IFRS. Eiendeler av en klasse som et foretak vanligvis ville anse som anleggsmidler, og som 
utelukkende blir anskaffet for videresalg, skal ikke klassifiseres som omløpsmidler med mindre de oppfyller 
kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i samsvar med denne IFRS.

4.  Enkelte ganger avhender et foretak en gruppe av eiendeler, eventuelt med enkelte direkte tilknyttede forpliktelser, 
sammen i én enkelt transaksjon. En slik avhendingsgruppe kan være en gruppe av kontantgenererende enheter, 
en enkelt kontantgenererende enhet eller en del av en kontantgenererende enhet(**). Gruppen kan omfatte alle 
eiendeler og alle forpliktelser i foretaket, herunder omløpsmidler, kortsiktige forpliktelser og eiendeler som av 
nr. 5 utelukkes fra målingskravene i denne IFRS. Dersom anleggsmidler innenfor virkeområdet til målingskravene 
i denne IFRS er en del av en avhendingsgruppe, kommer målingskravene i denne standard til anvendelse på 
gruppen som helhet, slik at gruppen måles til den laveste verdien av dens balanseførte verdi og dens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter. Kravene for måling av de enkelte eiendelene og forpliktelsene innenfor avhendingsgruppen 
er fastsatt i nr. 18, 19 og 23.

5.  Målingsbestemmelsene i denne IFRS(***) kommer ikke til anvendelse på eiendelene nedenfor, som isteden 
omfattes av de respektive angitte standardene, enten som enkeltstående eiendeler eller som en del av en 
avhendingsgruppe:

a)  Eiendeler ved utsatt skatt (IAS 12: «Inntektsskatt»).

b)  Eiendeler som oppstår av ytelser til ansatte (IAS 19: «Ytelser til ansatte»).

c)  Finansielle eiendeler under virkeområdet til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling».

d)  Anleggsmidler som regnskapsføres i samsvar med modellen med virkelig verdi i IAS 40: 
«Investeringseiendom».

e)  Anleggsmidler som måles til virkelig verdi, fratrukket estimerte salgsutgifter i samsvar med IAS 41: 
«Landbruk».

f)  Kontraktsmessige rettigheter i henhold til forsikringskontrakter, slik det er definert i IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter».

KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER (ELLER AVHENDINGSGRUPPER) SOM HOLDT FOR SALG 

6.  Et foretak skal klassifisere et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som holdt for salg dersom deres 
balanseførte verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgstransaksjon heller enn ved fortsatt bruk.

(*) For eiendeler klassifisert i samsvar med en likviditetspresentasjon, er anleggsmidler eiendeler som omfatter beløp som forventes 
gjenvunnet mer enn tolv måneder etter balansedagen. Nr. 3 anvendes på klassifiseringen av slike eiendeler.

(**) Når kontantstrømmene fra en eiendel eller gruppe av eiendeler imidlertid forventes å oppstå i hovedsak som følge av salget heller 
enn fra fortsatt bruk, blir de mindre avhengige av kontantstrømmer som oppstår av andre eiendeler, og en avhendingsgruppe som 
var en del av en kontantgenererende enhet, blir en separat kontantgenererende enhet.

(***) Bortsett fra nr. 18 og nr. 19, som krever at de aktuelle eiendelene måles i samsvar med andre relevante IFRS-er.
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7.  For at dette skal være tilfellet må eiendelen (eller avhendingsgruppen) være tilgjengelig for umiddelbart salg i dens 
nåværende tilstand, bare med forbehold for vilkår som er vanlige og i samsvar med gjeldende praksis for salg av 
slike eiendeler (eller avhendingsgrupper), og salget av dem må være svært sannsynlig.

8.  For at salget skal være svært sannsynlig må det relevante ledelsesnivået ha forpliktet seg til en plan om å selge 
eiendelen (eller avhendingsgruppen), og det må aktivt være truffet tiltak for å finne en kjøper og for å fullføre 
planen. Videre må eiendelen (eller avhendingsgruppen) være aktivt markedsført for salg til en pris som er rimelig 
sett i forhold til eiendelens løpende virkelige verdi. I tillegg forventes det at salget kvalifiserer for innregning som 
et fullført salg innen ett år fra tidspunktet for klassifisering, med det unntak som tillates av nr. 9, og det forventes at 
handlinger for å fullføre planen skal indikere at det er usannsynlig at det vil bli gjort betydelige endringer i planen 
eller at planen vil bli trukket tilbake.

9.  Hendelser eller omstendigheter kan utvide perioden for fullføringen av salget ut over ett år. En utvidelse av den 
perioden som kreves for å fullføre et salg, utelukker ikke at en eiendel (eller avhendingsgruppe) klassifiseres 
som holdt for salg dersom forsinkelsen skyldes hendelser eller omstendigheter utenfor foretakets kontroll, 
og det er tilstrekkelig godtgjort at foretaket fortsatt anser seg bundet av planen om å selge eiendelen (eller 
avhendingsgruppen). Dette vil være tilfellet når kriteriene i vedlegg B er oppfylt.

10.  Salgstransaksjoner omfatter bytte av anleggsmidler mot andre anleggsmidler når byttet har et kommersielt innhold 
i samsvar med IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr».

11.  Når et foretak overtar et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) utelukkende med det formål å avhende 
det senere, skal foretaket bare klassifisere anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) som holdt for salg på 
overtakelsestidspunktet dersom ettårskravet i nr. 8 er oppfylt (med de unntak som tillates i henhold til nr. 9), og 
det er svært sannsynlig at eventuelle andre kriterier i nr. 7 og nr. 8 som ikke er oppfylt på dette tidspunktet, vil bli 
oppfylt innen en kort periode etter overtakelsen (vanligvis innen tre måneder).

12. Dersom kriteriene i nr. 7 og nr. 8 blir oppfylt etter balansedagen, skal et foretak ikke klassifisere et anleggsmiddel 
(eller en avhendingsgruppe) som holdt for salg i dette finansregnskapet når det gis ut. Men når disse kriteriene 
blir oppfylt etter balansedagen, men før vedtak om offentliggjøring av finansregnskapet, skal foretaket gi de 
opplysningene som er fastsatt i nr. 41 bokstav a), b) og d) i notene.

Anleggsmidler som skal avvikles

13.  Et foretak skal ikke klassifisere et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som skal avvikles, som holdt 
for salg. Dette skyldes at deres balanseførte verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved fortsatt bruk. Men dersom 
avhendingsgruppen som skal avvikles, oppfyller kriteriene i nr. 32 bokstav a)–c), skal foretaket presentere 
avhendingsgruppens resultater og kontantstrømmer som avviklet virksomhet i samsvar med nr. 33 og nr. 34 på 
det tidspunktet den opphører å være i bruk. Anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som skal avvikles, omfatter 
anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som skal brukes fram til utløpet av deres respektive økonomiske levetid 
og anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som skal nedlegges heller enn selges.

14.  Et foretak skal ikke regnskapsføre anleggsmidler som er tatt midlertidig ut av bruk, som om de var avviklet.

MÅLING AV ANLEGGSMIDLER (ELLER AVHENDINGSGRUPPER) KLASSIFISERT SOM  
HOLDT FOR SALG 

Måling av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe)

15.  Et foretak skal måle et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) klassifisert som holdt for salg til den 
laveste verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.
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16.  Dersom en nylig anskaffet eiendel (eller avhendingsgruppe) oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for 
salg (se nr. 11), vil en anvendelse av nr. 15 føre til at eiendelen (eller avhendingsgruppen) ved førstegangsinnregning 
måles til den laveste verdien av balanseført verdi, dersom den ikke var klassifisert slik (for eksempel som 
anskaffelseskost), og til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Dersom eiendelen (eller avhendingsgruppen) 
derfor er anskaffet som en del av en virksomhetssammenslutning, skal den måles til virkelig verdi fratrukket 
salgsutgifter.

17.  Når salget forventes å skje etter mer enn ett år, skal foretaket måle salgsutgiftene til deres nåverdi. En eventuell 
økning i nåverdien av salgsutgiftene som oppstår etter et tidsforløp, skal presenteres i resultatet som en 
finansieringsutgift.

18.  Umiddelbart før førstegangsklassifisering av eiendelen (eller avhendingsgruppen) som holdt for salg, skal de 
balanseførte verdiene av eiendelen (eller alle eiendelene og forpliktelsene i gruppen) måles i samsvar med relevante 
IFRS-er.

19.  Ved senere målinger av en avhendingsgruppe skal de balanseførte verdiene av eventuelle eiendeler og 
forpliktelser som ikke faller inn under virkeområdet for målingskravene i denne IFRS, men som er inkludert i en 
avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg, måles i samsvar med relevante IFRS-er før den virkelige verdien 
fratrukket salgsutgifter for avhendingsgruppen blir målt på nytt.

 Innregning av tap ved verdifall og tilbakeføringer

20.  Et foretak skal innregne et tap ved verdifall for alle førstegangsnedskrivninger eller senere nedskrivninger av 
eiendelen (eller avhendingsgruppen) til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, i den utstrekning tapet ikke er 
innregnet i samsvar med nr. 19.

21.  Et foretak skal innregne en gevinst for en eventuell senere økning i virkelig verdi fratrukket salgsutgifter av en 
eiendel, men ikke ut over det kumulative tapet ved verdifall som er innregnet enten i samsvar med denne IFRS 
eller tidligere i samsvar med IAS 36: «Tap ved verdifall».

22.  Et foretak skal innregne en gevinst for en eventuell senere økning i virkelig verdi fratrukket salgsutgifter for en 
avhendingsgruppe 

a)  i den utstrekning den ikke er innregnet i samsvar med nr. 19, 

 men

b)  ikke ut over det kumulative tapet ved verdifall som er innregnet, enten i samsvar med denne IFRS eller 
tidligere i samsvar med IAS 36, av de anleggsmidler som faller inn under virkeområdet til målingskravene i 
denne IFRS.

23.  Et tap ved verdifall (eller en eventuell senere gevinst) innregnet for en avhendingsgruppe skal redusere (eller øke) 
den balanseførte verdien av anleggsmidlene i gruppen som faller inn under virkeområdet til målingskravene i denne 
IFRS, i den fordelingsrekkefølgen som er fastsatt i nr. 104 bokstav a) og b) og i nr. 122 i IAS 36 (revidert 2004).

24.  En gevinst eller et tap som ikke tidligere er innregnet innen tidspunktet for salget av et anleggsmiddel (eller 
avhendingsgruppe), skal innregnes på fraregningstidspunktet. Krav vedrørende fraregning er fastsatt i 

a)  nr. 67–72 i IAS 16 (revidert 2003) for eiendom, anlegg og utstyr, 

 og

b)  nr. 112–117 i IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (revidert 2004) for immaterielle eiendeler.

25.  Et foretak skal ikke avskrive (eller amortisere) anleggsmidler så lenge disse blir klassifisert som holdt for salg eller 
så lenge de er en del av en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg. Renter og andre kostnader som er 
henførbare til forpliktelsene i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg, skal fortsatt innregnes.
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 Endringer av en plan om salg

26.  Dersom et foretak har klassifisert en eiendel (eller avhendingsgruppe) som holdt for salg, men kriteriene i nr. 7–9 
ikke lenger er oppfylt, skal foretaket opphøre å klassifisere eiendelen (eller avhendingsgruppen) som holdt for 
salg.

27.  Foretaket skal måle anleggsmidler som opphører å være klassifisert som holdt for salg (eller som opphører å være 
en del av en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) til det laveste beløpet av 

a)  deres balanseførte verdi før eiendelen (eller avhendingsgruppen) ble klassifisert som holdt for salg, justert 
for eventuelle avskrivninger eller verdireguleringer som ville blitt innregnet dersom eiendelen (eller 
avhendingsgruppen) ikke var blitt klassifisert som holdt for salg,

 og

b)  deres gjenvinnbare beløp på tidspunktet for den påfølgende avgjørelsen om ikke å selge(*).

28.  Foretaket skal inkludere alle nødvendige justeringer av den balanseførte verdien av anleggsmidler som opphører å 
være klassifisert som holdt for salg i resultatregnskapet(**) for videreført virksomhet for den perioden der kriteriene 
i nr. 7–9 ikke lenger er oppfylt. Foretaket skal presentere denne justeringen under den samme overskriften i 
resultatregnskapet 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. I motsatt fall skal de gjenværende anleggsmidlene i 
gruppen som hver for seg oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, måles enkeltvis til den laveste 
verdien av anleggsmidlenes balanseførte verdi og deres virkelige verdi fratrukket salgsutgifter på det tidspunktet. 
Alle anleggsmidler som ikke oppfyller kriteriene, skal opphøre å være klassifisert som holdt for salg i samsvar med 
nr. 26.

PRESENTASJON OG OPPLYSNINGER

30.  et foretak skal presentere og utgi informasjon som setter brukere av finansregnskapet i stand til å vurdere de 
finansielle virkningene av avviklet virksomhet og avhendinger av anleggsmidler (eller avhendingsgrupper).

Presentasjon av avviklet virksomhet

31.  En foretaksdel omfatter virksomhet og kontantstrømmer som virksomhetsmessig og for finansielle rapporteringsformål 
klart kan skilles fra resten av foretaket. Med andre ord vil en foretaksdel ha vært en kontantgenererende enhet eller 
en gruppe av kontantgenererende enheter mens den ble holdt for bruk.

32.  En avviklet virksomhet er en foretaksdel som enten er avhendet, eller er klassifisert som holdt for salg,

 og

a)  som representerer en separat og vesentlig virksomhet eller et separat og vesentlig geografisk driftsområde, 

(*) Dersom anleggsmidlene er en del av en kontantgenererende enhet, er deres gjenvinnbare beløp lik den balanseførte verdien som 
ville vært innregnet etter fordelingen av et eventuelt tap ved verdifall som oppstår for den kontantgenererende enheten i samsvar 
med IAS 36.

(**) Med mindre eiendelen er eiendom, anlegg og utstyr eller en immateriell eiendel som er blitt verdiregulert i samsvar med IAS 16 
eller IAS 38 før klassifisering som holdt for salg; i så fall skal justeringen behandles som positiv eller negativ verdiregulering.
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b)  er en del av en enkelt samordnet plan om å avhende en separat og vesentlig virksomhet eller et separat og 
vesentlig geografisk driftsområde,

 eller

c)  er et datterforetak anskaffet utelukkende for videresalg.

33.  Et foretak skal gi følgende opplysninger: 

a)  Et enkelt beløp i resultatregnskapet som omfatter det samlede beløpet av 

i)  resultatet etter skatt for avviklet virksomhet 

 og

ii)  gevinst eller tap etter skatt som innregnes ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller ved 
avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør den avviklede virksomheten.

b)  En spesifikasjon av enkeltbeløpet i bokstav a) i 

i)  driftsinntekter, kostnader og resultat før skatt for avviklet virksomhet, 

ii)  tilknyttet skattekostnad, slik det kreves av IAS 12 nr. 81 bokstav h), 

iii)  gevinst eller tap som innregnes ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller ved avhending 
av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør den avviklede virksomheten, 

 og

iv)  tilknyttet skattekostnad, slik det kreves av IAS 12 nr. 81 bokstav h).

Spesifikasjonen kan presenteres i notene eller i resultatregnskapet. Dersom den presenteres i 
resultatregnskapet, skal den presenteres i et avsnitt som identifiserer at den er tilknyttet avviklet virksomhet, 
dvs. atskilt fra videreført virksomhet. Spesifikasjonen er ikke nødvendig for avhendingsgrupper som er 
nylig anskaffede datterforetak som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg ved 
anskaffelsen (se nr. 11).

c)  Netto kontantstrømmer som er henførbare til drifts-, investerings- og finansieringsaktivitetene til avviklet 
virksomhet. Disse opplysningene kan enten presenteres i notene eller spesifiseres i regnskapsoppstillingene. 
Disse opplysningene er ikke nødvendige for avhendingsgrupper som er nylig anskaffede datterforetak som 
oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg ved anskaffelsen (se nr. 11).

34.  Et foretak skal presentere på nytt opplysningene i nr. 33 for tidligere perioder som presenteres i finansregnskapet, 
slik at opplysningene gjelder all virksomhet som er avviklet på balansedagen for den sist presenterte perioden.

35.  Justeringer i inneværende periode av beløp som er presentert tidligere for avviklet virksomhet, og som er direkte 
knyttet til avhendingen av en avviklet virksomhet i en tidligere periode, skal klassifiseres separat for avviklet 
virksomhet. Det skal opplyses om arten av og beløpet for slike justeringer. Følgende situasjoner er eksempler på 
omstendigheter der slike justeringer kan oppstå:

a)  Avklaringen av usikkerheter som oppstår av vilkårene i avhendingstransaksjonen, for eksempel avklaring av 
justeringer av kjøpsprisen og spørsmål om skadesløshet i forhold til kjøperen.
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b)  Avklaring av usikkerheter som oppstår av og er direkte knyttet til virksomhetene til foretaksdelen før 
avhendingen av dem, for eksempel miljø- og produktgarantiløfter som selgeren har avgitt.

c)  Oppgjør av forpliktelser vedrørende ordninger for ytelser til ansatte, forutsatt at oppgjøret er direkte knyttet til 
avhendingstransaksjonen.

36.  Dersom et foretak opphører å klassifisere en foretaksdel som holdt for salg, skal resultatene av virksomhetene til 
foretaksdelen som tidligere ble presentert under avviklet virksomhet i samsvar med nr. 33–35, omklassifiseres og 
inkluderes i driftsinntekten fra videreført virksomhet for alle de presenterte periodene. Det skal oppgis at beløpene 
for tidligere perioder er presentert på nytt.

Gevinster eller tap tilknyttet videreført virksomhet

37.  Eventuelle gevinster eller tap ved ny måling av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) klassifisert som holdt 
for salg og som ikke oppfyller definisjonen av en avviklet virksomhet, skal inkluderes i resultatet fra videreført 
virksomhet.

Presentasjon av anleggsmidler eller avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg 

38.  Et foretak skal presentere anleggsmidler klassifisert som holdt for salg samt eiendeler i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg, atskilt fra andre eiendeler i balansen. Forpliktelsene til en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg, skal presenteres separat fra andre forpliktelser i balansen. Disse eiendelene og 
forpliktelsene skal ikke motregnes og presenteres som et enkeltstående beløp. Det skal opplyses separat om de 
vesentligste klassene av eiendeler og forpliktelser klassifisert som holdt for salg, enten spesifisert i balansen eller i 
notene, med unntak for det som tillates av nr. 39. Et foretak skal presentere separat eventuelle kumulative inntekter 
eller kostnader innregnet direkte i egenkapitalen som er knyttet til et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) 
klassifisert som holdt for salg.

39.  Dersom avhendingsgruppen er et nylig anskaffet datterforetak som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som 
holdt for salg ved anskaffelsen (se nr. 11), kreves det ikke opplysninger om de vesentlige klassene av eiendeler og 
forpliktelser.

40.  Et foretak skal ikke omklassifisere eller presentere på nytt beløp som allerede er presentert for anleggsmidler eller 
for eiendelene og forpliktelsene i avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg i balansen for tidligere perioder 
for å gjenspeile klassifiseringen i balansen for den sist presenterte perioden.

Tilleggsopplysninger

41.  Et foretak skal gi følgende informasjon i notene i den perioden der et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) 
enten er klassifisert som holdt for salg eller er solgt:

a)  en beskrivelse av anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen), 

b)  en beskrivelse av fakta og omstendigheter omkring salget, eller fakta og omstendigheter som fører til den 
forventede avhendingen, samt forventet måte og tidsplan for denne avhendingen, 

c)  gevinsten eller tapet som ble innregnet i samsvar med nr. 20–22 og, dersom det ikke er presentert separat i 
resultatregnskapet, hvilken overskrift i resultatregnskapet som omfatter denne gevinsten eller dette tapet, 
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d)  dersom det er relevant, segmentet der anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) blir presentert i samsvar med 
IAS 14: «Segmentrapportering».

42.  Dersom enten nr. 26 eller nr. 29 kommer til anvendelse, skal et foretak, i perioden for avgjørelsen om å endre 
planen om å selge anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen), gi en beskrivelse av de fakta og omstendigheter som 
førte til avgjørelsen, samt virkningen av denne avgjørelsen på resultatene av virksomhet i perioden og på eventuelle 
tidligere presenterte perioder.

OVERGANGSBESTEMMELSER

43.  Denne IFRS får fremadrettet anvendelse på anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som oppfyller kriteriene 
for å bli klassifisert som holdt for salg, samt på virksomhet som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som 
avviklede etter ikrafttredelse av denne IFRS. Et foretak kan anvende kravene i denne IFRS på alle anleggsmidler 
(eller avhendingsgrupper) som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, samt på virksomhet 
som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som avviklede etter et hvilket som helst tidspunkt før ikrafttredelse av 
denne IFRS, under den forutsetning at verdsettingene og annen informasjon som er nødvendig for å anvende denne 
standard, ble framskaffet på tidspunktet da disse kriteriene opprinnelig ble oppfylt.

IKRAFTTREDELSE

44.  Et foretak skal anvende denne IFRS på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne IFRS på en periode som 
begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 35

45.  Denne IFRS opphever IAS 35: «Virksomhet under avvikling».
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

kontantgenererende enhet Den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av inngående 
kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

foretaksdel Virksomhet og kontantstrømmer som virksomhetsmessig og for finansielle 
rapporteringsformål klart kan skilles fra resten av foretaket.

salgsutgifter Marginale utgifter direkte knyttet til avhendingen av en eiendel (eller en 
avhendingsgruppe), eksklusive finansieringsutgifter og skattekostnader.

omløpsmiddel En eiendel som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

a)  den forventes å bli realisert i eller er ment for salg eller forbruk i, foretakets 
ordinære driftssyklus,

b)  den holdes primært for omsetning,

c)  den forventes å bli realisert innen tolv måneder etter balansedagen,

eller

d)  den er i form av kontanter eller en kontantekvivalent, med mindre den er 
underlagt en begrensning som gjør at den ikke kan realiseres eller benyttes 
til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter balansedagen.

avviklet virksomhet En foretaksdel som enten er avhendet, eller er klassifisert som holdt for salg 
og 

a)  som representerer en separat og vesentlig virksomhet eller et separat og 
vesentlig geografisk driftsområde, 

b)  som er en del av én enkelt samordnet plan om å avhende en separat og 
vesentlig virksomhet eller et separat og vesentlig geografisk driftsområde,

 eller

c)  som er et datterforetak anskaffet utelukkende for videresalg.

avhendingsgruppe En gruppe av eiendeler som skal avhendes sammen som en gruppe i en 
enkelt transaksjon ved salg eller på annen måte, samt forpliktelser direkte 
tilknyttet disse eiendelene som vil bli overført i transaksjonen. Gruppen 
omfatter goodwill tilordnet i en virksomhetssammenslutning dersom gruppen 
er en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet til i samsvar med 
kravene i nr. 80–87 i IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (revidert 2004) eller 
dersom den er en virksomhet innenfor en slik kontantgenererende enhet.

virkelig verdi Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en 
transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter.

bindende kjøpsavtale En avtale med en ikke-tilknyttet part, bindende for begge parter og vanligvis 
juridisk håndhevbar, som a) angir alle vesentlige vilkår, herunder pris og 
tidsplan for transaksjonene, og b) inneholder et negativt incentiv vedrørende 
manglende oppfyllelse som er tilstrekkelig kraftig til å gjør oppfyllelsen av 
forpliktelsen svært sannsynlig.
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svært sannsynlig Betydelig mer trolig enn sannsynlig.

anleggsmiddel En eiendel som ikke oppfyller definisjonen av et omløpsmiddel.

sannsynlig Mer sannsynlig at noe inntreffer enn at det ikke inntreffer.

gjenvinnbart beløp Den høyeste verdien av en eiendels virkelige verdi fratrukket salgsutgifter 
og dens bruksverdi.

bruksverdi Nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å oppstå i 
forbindelse med fortsatt bruk av en eiendel, samt ved avhending av eiendelen 
ved slutten av dens utnyttbare levetid.
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VEDLEGG B

Anvendelsestillegg

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

UTVIDELSE AV PERIODEN SOM KREVES FOR Å FULLFØRE ET SALG

B1  Som nevnt i nr. 9 utelukker en utvidelse av den perioden som kreves for å fullføre et salg, ikke at en eiendel (eller 
avhendingsgruppe) klassifiseres som holdt for salg dersom forsinkelsen skyldes hendelser eller omstendigheter 
utenfor foretakets kontroll, og det er tilstrekkelig godtgjort at foretaket fortsatt anser seg forpliktet til planen om å 
selge eiendelen (eller avhendingsgruppen). Et unntak fra kravet til ett år i nr. 8 skal derfor komme til anvendelse i 
følgende situasjoner der slike hendelser eller omstendigheter oppstår:

a)  På det tidspunkt et foretak forplikter seg til en plan om å selge et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe), 
vil det med rimelighet forvente at andre (men ikke en kjøper) legger vilkår på overføringen av anleggsmiddelet 
(eller avhendingsgruppen) som vil utvide den perioden som kreves for å fullføre salget, og 

i)  handlinger som er nødvendig for å tilpasse seg disse vilkårene ikke kan påbegynnes før etter at det 
foreligger en bindende kjøpsavtale, 

 og

ii)  en bindende kjøpsavtale er svært sannsynlig innen ett år.

b)  Et foretak oppnår en bindende kjøpsavtale, og som et resultat av dette pålegger kjøper eller andre vilkår for 
overføringen av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som tidligere var klassifisert som holdt for salg, 
og som vil utvide den perioden som kreves for fullføring av salget, og 

i)  det er i tide foretatt handlinger som er nødvendige for å reagere på betingelsene, 

 og

ii)  det forventes en gunstig løsning for de forsinkende faktorene.

c)  I løpet av den første ettårsperioden oppstår det omstendigheter som tidligere ble ansett for å være usannsynlige, 
og som et resultat av dette blir et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som tidligere ble klassifisert som 
holdt for salg, ikke solgt ved utløpet av denne perioden, og 

i)  i løpet av den første ettårsperioden har foretaket foretatt seg det som er nødvendig for å reagere på de 
endrede omstendighetene, 

ii)  anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) blir aktivt markedsført til en pris som er rimelig i forhold til 
de endrede omstendighetene, 

 og

iii)  kriteriene i nr. 7 og nr. 8 er oppfylt.
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VEDLEGG C

Endringer i andre IFRS-er

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Dersom et foretak anvender denne IFRS på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse 

for den tidligere perioden.

C1  I IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert 2003) gjøres følgende endringer.

 I nr. 68 skal det innledende punktum lyde:

68.  som et minstekrav skal balansen omfatte poster som spesifiserer følgende beløp, i den utstrekning de ikke 
er presentert i samsvar med nr. 68a:

a)  …

Nytt nr. 68A skal lyde:

68A.  Balansen skal også omfatte poster som spesifiserer følgende beløp:

a)  samlede eiendeler klassifisert som holdt for salg og eiendeler inkludert i avhendingsgrupper 
klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet», 

 og

b)  forpliktelser inkludert i avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5.

I nr. 81 gjøres følgende endringer:

81.  som et minstekrav skal resultatregnskapet omfatte poster som spesifiserer følgende beløp for perioden:

 …

d)  skattekostnader,

e)  et enkelt beløp som omfatter det samlede beløpet for i) resultatet etter skatt for avviklet virksomhet, og 
ii) gevinst eller tap etter skatt som er innregnet ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller 
ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør den avviklede virksomheten, 

 og

f)  resultat.

I nr. 87 skal bokstav e) lyde:

e)  avviklet virksomhet,

C2  I IAS 10: «Hendelser etter balansedagen» skal nr. 22 bokstav b) og c) lyde:

b)  kunngjøre en plan om å avvikle en virksomhet,
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c)  større kjøp av eiendeler, klassifisering av eiendeler som holdt for salg i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler 
holdt for salg og avviklet virksomhet», andre avhendinger av eiendeler eller ekspropriasjon av større 
eiendeler av myndighetene,

C3  I IAS 14: «Segmentrapportering» gjøres følgende endringer:

Nr. 52 skal lyde:

52.  et foretak skal opplyse om segmentresultat for hvert rapporteringspliktig segment, ved at resultatet fra 
videreført virksomhet presenteres atskilt fra resultatet fra avviklet virksomhet.

Nytt nr. 52A skal lyde:

52A.  et foretak skal presentere på nytt segmentresultater i tidligere perioder som ble presentert i 
finansregnskapet, slik at de opplysningene som kreves av nr. 52 vedrørende avviklet virksomhet, gjelder 
all virksomhet som var klassifisert som avviklet på balansedagen for den sist presenterte perioden.

Nr. 67 skal lyde:

67.  et foretak skal presentere en avstemming mellom opplysninger som gis for rapporteringspliktige 
segmenter og samlede opplysninger i konsernregnskapet eller foretakets individuelle finansregnskap. 
ved presentasjon av avstemmingen skal segmentinntekter avstemmes mot foretakets driftsinntekter 
fra eksterne kunder (herunder opplysninger om størrelsen på foretakets driftsinntekter fra eksterne 
kunder som ikke er tatt med i noe segment); segmentresultater fra videreført virksomhet skal avstemmes 
mot en sammenlignbar måling av foretakets driftsresultat fra videreført virksomhet og mot foretakets 
nettoresultat fra videreført virksomhet, mens segmentresultater fra avviklet virksomhet skal avstemmes 
mot foretakets driftsresultat fra avviklet virksomhet, segmenteiendeler skal avstemmes mot foretakets 
eiendeler, og segmentforpliktelser skal avstemmes mot foretakets forpliktelser.

C4  I IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003) gjøres følgende endringer.

I nr. 3 gjøres følgende endringer:

3.  Denne standard får ikke anvendelse på 

a)  eiendom, anlegg og utstyr klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt 
for salg og avviklet virksomhet»;

b)  biologiske eiendeler.....,

 eller

c)  mineralrettigheter …

 Standarden får imidlertid anvendelse på eiendom, anlegg og utstyr som benyttes til utvikling eller vedlikehold 
av eiendeler som nevnt i bokstav b) og c).

I nr. 55 gjøres følgende endringer:

55.  ... Avskrivning av en eiendel opphører på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som 
holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5 
og tidspunktet da eiendelen blir fraregnet. Avskrivning opphører derfor ikke når eiendelen blir uvirksom eller 
tas ut av aktiv bruk, med mindre eiendelen er avskrevet fullt ut. Men …
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I nr. 73 bokstav e) skal ii) lyde:

ii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 
salg i samsvar med ifrs 5, samt andre avhendinger,

I nr. 79 skal bokstav c) lyde:

c)  balanseført verdi av eiendom, anlegg og utstyr som ikke lenger er i aktiv bruk, og som ikke er klassifisert 
som holdt for salg i samsvar med IFRS 5,

C5  I IAS 17: «Leieavtaler» (revidert 2003) skal nytt nr. 41A lyde:

41A.  En eiendel i henhold til en finansiell leieavtale som er klassifisert som holdt for salg (eller er inkludert i en 
avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5, skal regnskapsføres i samsvar med 
nevnte IFRS.

C6  I IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» gjøres følgende endringer:

Nr. 12 skal lyde:

12.  konsernregnskap skal omfatte alle morforetakets datterforetak(*).

 I nr. 12 skal ny fotnote lyde:

(*)  Dersom et datterforetak ved overtakelsen oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i 
samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», skal det regnskapsføres i 
samsvar med nevnte standard.

Nr. 16–18 oppheves.

Nr. 37 skal lyde:

37.  når et separat finansregnskap blir utarbeidet, skal investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak 
og tilknyttede foretak som ikke er klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5, regnskapsføres enten 

a)  til anskaffelseskost, eller

b)  i samsvar med ias 39.

 Den samme regnskapsføringen skal anvendes på hver enkelt kategori av investeringer. investeringer i 
datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak klassifisert som holdt for salg (eller inkludert 
i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5, skal regnskapsføres i 
samsvar med nevnte ifrs.

Nr. 39 skal lyde:

39.  investeringer i felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak som regnskapsføres i samsvar med ias 39 
i konsernregnskapet, skal regnskapsføres på samme måte i investors separate finansregnskap.
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I nr. 40 oppheves bokstav a) og b).

C7  I IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» gjøres følgende endringer:

I nr. 13 gjøres følgende endringer:

13.  en investering i et tilknyttet foretak skal regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden, bortsett fra 
der 

a)  investeringen blir klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg 
og avviklet virksomhet»,

b)  …

Nr. 14 skal lyde:

14.  investeringer som beskrevet i nr. 13 bokstav a) skal regnskapsføres i samsvar med ifrs 5.

Nr. 15 endres slik at det etter at henvisningen til IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» som utgikk ved IFRS 
3: «Virksomhetssammenslutninger», skal lyde:

15.  Når en investering i et tilknyttet foretak som tidligere ble klassifisert som holdt for salg, ikke lenger oppfyller 
kriteriene for å klassifiseres på denne måten, skal den regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden fra og 
med det tidspunktet da den ble klassifisert som holdt for salg. Finansregnskap for regnskapsperiodene etter 
at den ble klassifisert som holdt for salg, endres tilsvarende.

Nr. 16 oppheves.

I nr. 38 gjøres følgende endringer:

38.  balanseførte verdi. Det skal også opplyses separat om investors andel av eventuell avviklet virksomhet for 
slike tilknyttede foretak.

C8  I IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» gjøres følgende endringer:

I nr. 2 skal bokstav a) lyde:

a) andelen er klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet»,

Nr. 42 skal lyde:

42.  andeler i felleskontrollerte foretak klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5, skal 
regnskapsføres i samsvar med nevnte ifrs.

Nr. 43 endres slik at det etter at henvisningen til IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» som utgikk ved IFRS 
3, skal lyde:

43.  Når en andel i en felleskontrollert virksomhet som tidligere ble klassifisert som holdt for salg, ikke lenger 
oppfyller kriteriene for slik klassifisering, skal den regnskapsføres ved hjelp av forholdsmessig konsolidering 
eller egenkapitalmetoden fra og med tidspunktet da den ble klassifisert som holdt for salg. Finansregnskap 
for regnskapsperiodene etter at den ble klassifisert som holdt for salg, endres tilsvarende.

Nr. 44 oppheves.
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C9  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (utgitt 1998) gjøres følgende endringer:

I nr. 1 gjøres følgende endringer:

1.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av tap ved verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a)  …

f)  ... (se ias 40: «investeringseiendom»),

g)  ... (se ias 41: «landbruk»),

 og

h)  anleggsmidler ( eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

Nr. 2 skal lyde:

2.  Denne standard omfatter ikke beholdninger, eiendeler som oppstår som følge av anleggskontrakter, eiendeler 
ved utsatt skatt, eiendeler som oppstår som følge av ytelser til ansatte eller eiendeler klassifisert som holdt 
for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg), fordi eksisterende 
internasjonale standarder som gjelder for disse eiendelene, allerede inneholder spesifikke krav om hvordan 
de skal innregnes og måles.

I nr. 5 endres definisjonen av «kontantgenererende enhet» til å lyde

en «kontantgenererende enhet» er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer, som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller 
grupper av eiendeler.

En fotnote tilføyes etter siste setning i nr. 9 bokstav f), og skal lyde:

(*)  Når en eiendel oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg (eller blir inkludert i en 
avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg), utelukkes den fra virkeområdet til IAS 36 og 
regnskapsføres i samsvar med IFRS 5.

C10  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (revidert 2004) gjøres følgende endringer:

Alle henvisninger til «netto salgspris» erstattes med «virkelig verdi fratrukket salgsutgifter».

I nr. 2 gjøres følgende endringer:

2.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av tap ved verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a)  …

i)  anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».
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Nr. 3 skal lyde:

3.  Denne standard kommer ikke til anvendelse på beholdninger, eiendeler som oppstår som følge av 
anleggskontrakter, eiendeler ved utsatt skatt, eiendeler som oppstår som følge av ytelser til ansatte eller 
eiendeler klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt 
for salg), fordi eksisterende standarder som gjelder for disse eiendelene, inneholder krav om hvordan de skal 
innregnes og måles.

I nr. 6 endres definisjonen av «kontantgenererende enhet» til å lyde

en «kontantgenererende enhet» er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer, som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller 
grupper av eiendeler.

En fotnote tilføyes etter siste setning i nr. 12 bokstav f), og skal lyde:

(*)  Når en eiendel oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg (eller blir inkludert i en 
avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg), utelukkes den fra virkeområdet til denne standard og 
regnskapsføres i samsvar med IFRS 5.

C11  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» skal nr. 9 lyde:

9.  Denne standard gjelder for avsetninger til omstrukturering (herunder avviklet virksomhet). Der en 
omstrukturering tilfredsstiller definisjonen av en avviklet virksomhet, kan det være at det kreves 
tilleggsopplysninger i henhold til IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

C12  I IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (utgitt 1998)(1) gjøres følgende endringer.

I nr. 2 gjøres følgende endringer:

2.  ...Denne standard gjelder for eksempel ikke for

a)  …

e)  …,

f)  … og måling),

og

g)  immaterielle anleggsmidler klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet».

I nr. 79 gjøres følgende endring:

79.  ... avskrivningen skal avsluttes på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som holdt 
for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», eller tidspunktet da eiendelen fraregnes.

Nr. 106 skal lyde:

106.  Avskrivning opphører ikke når den immaterielle eiendelen ikke lenger er i bruk, med mindre eiendelen er 
avskrevet fullt ut eller er klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert 
som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5.

(*) Endret i 2003 ved IAS 16.
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I nr. 107 bokstav e) skal ii) lyde:

ii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg 
i samsvar med IFRS 5, samt andre avhendinger,

C13  I IAS 38 «Immaterielle eiendeler» (revidert 2004) gjøres følgende endringer.

I nr. 3 gjøres følgende endringer:

3.  ... Denne standard gjelder for eksempel ikke for

a)  …

h)  immaterielle anleggsmidler klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet».

I nr. 97 skal tredje punktum lyde:

97. ... avskrivningen skal avsluttes på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som holdt 
for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», eller det tidspunktet da eiendelen fraregnes...

Nr. 117 skal lyde:

117.  Avskrivning av en immateriell eiendel med en bestemt utnyttbar levetid opphører ikke når den immaterielle 
eiendelen ikke lenger er i bruk, med mindre eiendelen er avskrevet fullt ut eller er klassifisert som holdt for 
salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5.

I nr. 118 bokstav e) skal ii) lyde:

ii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg 
i samsvar med IFRS 5, samt andre avhendinger,

C14  I IAS 40: «Investeringseiendom» (revidert 2003) gjøres følgende endringer.

I nr. 9 bokstav a) gjøres følgende endring:

a)  eiendom som er ment for salg som en del av ordinær virksomhet ...

Nr. 56 skal lyde:

56.  etter førstegangsinnregning skal et foretak som velger anskaffelseskostmodellen, måle alle sine 
investeringseiendommer i samsvar med kravene i ias 16 for denne modellen, bortsett fra dem som 
oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg (eller inkluderes i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet». investeringseiendom som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg (eller 
er inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) skal måles i samsvar med ifrs 5.

I nr. 76 skal bokstav c) lyde:

c)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 
salg i samsvar med ifrs 5, samt andre avhendinger,
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I nr. 79 bokstav d) skal iii) lyde:

iii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 
salg i samsvar med ifrs 5, samt andre avhendinger,

C15  I IAS 41: «Landbruk» gjøres følgende endringer:

Nr. 30 skal lyde:

30.  Det antas at det er mulig å foreta en pålitelig måling av en biologisk eiendels virkelige verdi. Denne 
antakelsen kan bare tilbakevises ved førstegangsinnregning av en biologisk eiendel der det ikke finnes 
markedsbaserte priser eller verdier, og der alternative estimater på virkelig verdi vurderes å være klart 
upålitelige. i slike tilfeller skal den biologiske eiendelen måles til anskaffelseskost fratrukket eventuell 
akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. når det blir mulig å foreta en 
pålitelig måling av en slik biologisk eiendels virkelige verdi, skal foretaket måle den til dens virkelige 
verdi fratrukket estimerte omsetningsutgifter. når et biologisk anleggsmiddel oppfyller kriteriene for å 
bli klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for 
salg) i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», antas det at virkelig 
verdi kan måles på en pålitelig måte

I nr. 50 skal bokstav c) lyde:

c)  reduksjoner som er henførbare til salg, samt biologiske eiendeler klassifisert som holdt for salg (eller som 
er inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5,

C16  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» gjøres følgende 
endringer:

I nr. 12 skal bokstav b) lyde:

b)  Nr. 26–34B forbyr tilbakevirkende anvendelse av enkelte bestemmelser i andre IFRS-er.

I nr. 26 gjøres følgende endringer:

26.  Denne standard forbyr tilbakevirkende anvendelse av enkelte bestemmelser i andre IFRS-er som gjelder

a)  …

b)  regnskapsføring av sikring (nr. 28–30), 

c)  estimater (nr. 31–34).

 og

d)  eiendeler klassifisert som holdt for salg og avviklet virksomhet

Nytt nr. 34A skal lyde:

34A.  IFRS 5 krever at den skal få fremadrettet anvendelse på anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som 
oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, samt på virksomhet som oppfyller kriteriene for 
å bli klassifisert som avviklet etter ikrafttredelse av denne IFRS. IFRS 5 tillater at et foretak kan anvende 
kravene i denne IFRS på alle anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som oppfyller kriteriene for å bli 
klassifisert som holdt for salg, samt på virksomhet som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som avviklet 
etter ikrafttredelse av denne IFRS, under den forutsetning at verdsettingene og annen informasjon som er 
nødvendig for å anvende denne IFRS, ble framskaffet på tidspunktet da disse kriteriene opprinnelig ble 
oppfylt.
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Nytt nr. 34B skal lyde:

34B.  Et foretak som har et tidspunkt for overgang til internasjonale standarder for finansiell rapportering som 
er før 1. januar 2005, skal anvende overgangsbestemmelsene i IFRS 5. Et foretak som har et tidspunkt for 
overgang til internasjonale standarder for finansiell rapportering som er 1. januar 2005 eller senere, skal 
anvende IFRS 5 med tilbakevirkende kraft.

C17  I IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» gjøres følgende endringer:

I nr. 36 skal første punktum lyde:

36.  Det overtakende foretaket skal på overtakelsestidspunktet fordele en virksomhetssammenslutnings 
anskaffelseskost ved å innregne det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser som oppfyller innregningskriteriene i nr. 37, til deres virkelige verdier på dette tidspunktet, 
med unntak for anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som er klassifisert som holdt for salg i samsvar 
med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», som skal innregnes til virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter. en eventuell forskjell…

I nr. 75 skal bokstav b) og d) lyde:

b)  ytterligere goodwill innregnet i løpet av perioden, unntatt goodwill som er inkludert i en avhendingsgruppe 
som ved overtakelsen oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5,

d)  goodwill inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5, 
og goodwill som er fraregnet i løpet av perioden uten tidligere å ha vært inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som at den er holdt for salg,

C18  I internasjonale standarder for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger 
som gjelder fra 31. mars 2004, skal henvisninger til «virksomhet under avvikling» forstås som «avviklet 
virksomhet».
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 36

Verdifall på eiendeler

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-5

Definisjoner 6

Identifikasjon av mulig verdifall på en eiendel 7-17

Måling av gjenvinnbart beløp 18-57

Måling av gjenvinnbart beløp for en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid 24

Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter 25-29

Bruksverdi 30-57

Grunnlag for estimater på framtidige kontantstrømmer 33-38

Sammensetning av estimater på framtidige kontantstrømmer 39-53

Framtidige kontantstrømmer i utenlandsk valuta 54

Diskonteringsrente 55-57

Innregning og måling av tap ved verdifall 58-64

Kontantgenererende enheter og goodwill 65-108

Identifikasjon av den kontantgenererende enheten som en eiendel tilhører 66-73

Gjenvinnbart beløp og balanseført verdi av en kontantgenererende enhet 74-103

Goodwill 80-99

Tilordning av goodwill til kontantgenererende enheter 80-87

Testing av kontantgenererende enheter med goodwill for tap ved verdifall 88-90

Minoritetsinteresse 91-95

Tidsplan for testing av tap ved verdifall 96-99

Felleseiendeler 100-103

Tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet 104-108

Reversering av et tap ved verdifall 109-125

Reversering av et tap ved verdifall for en enkelt eiendel 117-121

Reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet 122-123

Reversering av et tap ved verdifall for goodwill 124-125
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Nr

Opplysninger 126-137

Estimater brukt til å måle gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill 
eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid

134-137

Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 138-140

Oppheving av IAS 36 (utgitt 1998) 141

Denne reviderte standard erstatter IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (1998), og kommer til anvendelse 

a)  ved en overtakelse, på goodwill og på immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger der 
avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere,

b)  på alle andre eiendeler for årsregnskapsperioder som begynner 31. mars 2004 eller senere.

Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette de framgangsmåter som et foretak skal anvende for å sikre at deres 
eiendeler ikke regnskapsføres høyere enn deres gjenvinnbare beløp. En eiendel er regnskapsført høyere enn 
gjenvinnbart beløp dersom dens balanseførte verdi overstiger det beløp som kan gjenvinnes ved bruk eller salg 
av eiendelen. Dersom dette er tilfellet, betegnes eiendelen som falt i verdi, og denne standard krever at foretaket 
innregner et tap ved verdifall. Standarden angir også når et foretak skal reversere et tap ved verdifall, og fastsetter 
hvilke opplysninger som skal gis.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av tap ved verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a)  beholdninger (se ias 2: «Beholdninger»),

b)  eiendeler som oppstår som følge av anleggskontrakter (se ias 11: «anleggskontrakter»),

c)  eiendeler ved utsatt skatt (se ias 12: «inntektsskatt»),

d)  eiendeler som oppstår som følge av ytelser til ansatte (se ias 19: «Ytelser til ansatte»),

e)  finansielle eiendeler som omfattes av ias 39: «finansielle instrumenter — innregning og måling»,

f)  investeringseiendom som måles til virkelig verdi (se ias 40: «investeringseiendom»), 

g)  biologiske eiendeler knyttet til landbruk og som måles til virkelig verdi, med fradrag for estimerte 
salgsutgifter (se ias 41: «landbruk»,
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h)  periodiserte anskaffelsesutgifter, samt immaterielle eiendeler, som oppstår av en forsikringsgivers 
kontraktsmessige rettigheter i henhold til forsikringskontrakter innenfor virkeområdet til ifrs 4: 
«forsikringskontrakter»,

 og

i)  anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

3.  Denne standard kommer ikke til anvendelse på beholdninger, eiendeler som oppstår som følge av anleggskontrakter, 
eiendeler ved utsatt skatt, eiendeler som oppstår som følge av ytelser til ansatte eller eiendeler klassifisert som holdt 
for salg (eller som er inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg), fordi eksisterende 
standarder som gjelder for disse eiendelene, inneholder krav om hvordan de skal innregnes og måles.

4.  Denne standard gjelder for finansielle eiendeler klassifisert som 

a)  datterforetak, som definert i IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap»,

b)  tilknyttede foretak, som definert i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak», 

og

c)  felleskontrollert virksomhet, som definert i IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet».

Verdifall på andre finansielle eiendeler er omfattet av IAS 39.

5.  Denne standard gjelder ikke for finansielle eiendeler innenfor virkeområdet til IAS 39, for investeringseiendom 
målt til virkelig verdi i samsvar med IAS 40 eller for biologiske eiendeler knyttet til landbruk målt til virkelig 
verdi med fradrag for estimerte salgsutgifter i samsvar med IAS 41. Denne standard gjelder imidlertid for 
eiendeler som balanseføres til regulert verdi (dvs. virkelig verdi) i samsvar med andre standarder, for eksempel 
verdireguleringsmodellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». Identifikasjon av hvorvidt en verdiregulert 
eiendel har falt i verdi, avhenger av grunnlaget for beregningen av virkelig verdi:

a)  Dersom eiendelens virkelige verdi er dens markedsverdi, er den eneste forskjellen mellom eiendelens 
virkelige verdi og dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, de marginale utgifter som er direkte knyttet til 
avhendingen av eiendelen:

i)  Dersom avhendingsutgiftene er ubetydelige, er den verdiregulerte eiendelens gjenvinnbare beløp 
nødvendigvis nær eller større enn dens verdiregulerte beløp (dvs. virkelige verdi). I så fall er det etter 
anvendelse av kravene om verdiregulering ikke sannsynlig at den verdiregulerte eiendelen har falt i verdi, 
og det er ikke nødvendig å estimere det gjenvinnbare beløpet.

ii)  Dersom avhendingsutgiftene ikke er ubetydelige, er den verdiregulerte eiendelens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter nødvendigvis mindre enn dens virkelige verdi. Derfor har den verdiregulerte 
eiendelen falt i verdi dersom dens bruksverdi er mindre enn dens regulerte verdi (dvs. virkelige verdi). I så 
fall skal et foretak etter anvendelse av kravene om verdiregulering anvende denne standard for å beregne 
om eiendelen har falt i verdi.

b)  Dersom eiendelens virkelige verdi beregnes på annet grunnlag enn markedsverdien, kan dens regulerte verdi 
(dvs. virkelige verdi) være større eller mindre enn dens gjenvinnbare beløp. Etter anvendelse av kravene om 
verdiregulering anvender foretaket derfor denne standard for å beregne om eiendelen har falt i verdi.
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DEFINISJONER

6.  følgende begreper anvendes i denne standard:

et «aktivt marked» er et marked der samtlige av følgende vilkår foreligger:

a)  varene som omsettes i markedet, er ensartede,

b)  villige kjøpere og selgere kan vanligvis finnes til enhver tid,

 og

c)  prisene er tilgjengelige for allmennheten.

«avtaletidspunkt» for en virksomhetssammenslutning er det tidspunktet da en faktisk avtale mellom partene 
som slutter seg sammen, oppnås og, når det gjelder børsnoterte foretak, offentlig kunngjøres. når det gjelder 
en fiendtlig overtakelse, er det tidligste tidspunktet for når det oppnås en faktisk avtale mellom partene som 
slutter seg sammen, på tidspunktet da et tilstrekkelig antall av det overtatte foretakets eiere har akseptert det 
overtakende foretakets tilbud til at det overtakende foretaket kan oppnå kontroll over det overtatte foretaket.

«Balanseført verdi» er det beløp som en eiendel er innregnet med, etter fradrag for eventuell akkumulert 
avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

en «kontantgenererende enhet» er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer, og som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler 
eller grupper av eiendeler.

«felleseiendeler» er eiendeler unntatt goodwill som bidrar til framtidige kontantstrømmer både i den aktuelle 
kontantgenererende enhet og i andre kontantgenererende enheter.

«avhendingsutgifter» er marginale utgifter direkte knyttet til avhendingen av en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet, eksklusive finansieringsutgifter og skatteutgifter.

«avskrivbart beløp» er eiendelens anskaffelseskost, eller et annet beløp som tilsvarer anskaffelseskost i 
finansregnskapet, minus eiendelens restverdi.

«avskrivning» er den systematiske fordelingen av en eiendels avskrivbare beløp over eiendelens utnyttbare 
levetid.

«virkelig verdi fratrukket salgsutgifter» er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på 
armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for avhendingsutgifter.

et «tap ved verdifall» er det beløp som en eiendels eller en kontantgenererende enhets balanseførte verdi 
overstiger dens gjenvinnbare beløp med.

en kontantgenererende enhets eller en eiendels «gjenvinnbare beløp» er den høyeste verdi av den 
kontantgenererende enhetens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og enhetens bruksverdi.
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«Utnyttbar levetid» er enten

a)  den perioden en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk av et foretak, 

 eller

b)  antall produserte enheter eller lignende enheter som foretaket forventer at eiendelen skal generere.

 «Bruksverdi» er nåverdien av framtidige kontantstrømmer som forventes å oppstå av en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet.

IDENTIFIKASJON AV MULIG VERDIFALL PÅ EN EIENDEL

7.  I nr. 8–17 spesifiseres det når gjenvinnbart beløp skal beregnes. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men de 
gjelder for både enkelteiendeler og kontantgenererende enheter. Resten av denne standard er strukturert slik:

a)  I nr. 18–57 fastsettes kravene for måling av gjenvinnbart beløp. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men 
de gjelder for både enkelteiendeler og kontantgenererende enheter.

b)  I nr. 58–108 fastsettes kravene for innregning og måling av tap ved verdifall. Innregning og måling av tap ved 
verdifall for andre enkelteiendeler enn goodwill behandles i nr. 58–64. I nr 65–108 behandles innregning og 
måling av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter og goodwill.

c)  I nr. 109–116 angis kravene for reversering av et tap ved verdifall som er innregnet for en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet i tidligere perioder. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men de gjelder også 
her for både enkelteiendeler og kontantgenererende enheter. Ytterligere krav for enkelteiendeler er angitt i 
nr. 117–121, for kontantgenererende enheter i nr. 122 og nr. 123 og for goodwill i nr. 124 og nr. 125.

d)  I nr. 126–133 angis hvilke opplysninger som skal gis om tap ved verdifall og reverseringer av tap ved 
verdifall for eiendeler og kontantgenererende enheter. I nr. 134–137 angis ytterligere opplysningskrav for 
kontantgenererende enheter som goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid er 
henført til for å teste om de har falt i verdi.

8.  En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp. I nr. 12–14 beskrives 
noen indikasjoner på at det kan ha skjedd et tap ved verdifall. Dersom slike indikasjoner foreligger, skal foretaket 
foreta et formelt estimat på gjenvinnbart beløp. Bortsett fra i de tilfeller som er beskrevet i nr. 10, krever denne 
standard ikke at foretaket foretar et formelt estimat på gjenvinnbart beløp dersom det ikke foreligger indikasjoner 
på et tap ved verdifall.

9.  et foretak skal på hvert rapporteringstidspunkt vurdere om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i 
verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, skal foretaket estimere eiendelens gjenvinnbare beløp.

10.  Uansett om det foreligger en indikasjon på tap ved verdifall, skal et foretak også 

a)  hvert år teste en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid eller en immateriell eiendel som ennå 
ikke er tilgjengelig for bruk for tap ved verdifall, ved å sammenligne eiendelens balanseførte verdi med dens 
gjenvinnbare beløp. Denne testingen av tap ved verdifall kan utføres når som helst i løpet av en årsperiode, 
forutsatt at den utføres på samme tid hvert år. Ulike immaterielle eiendeler kan testes for tap ved verdifall 
til ulik tid. Dersom en slik immateriell eiendel imidlertid ble innregnet første gang i løpet av inneværende 
årsperiode, skal den immaterielle eiendelen testes for tap ved verdifall før slutten av inneværende 
årsperiode, og
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b)  hvert år teste goodwill som er overtatt i en virksomhetssammenslutning for tap ved verdifall i samsvar med 
nr. 80–99.

11.  En immateriell eiendels evne til å generere tilstrekkelige framtidige økonomiske fordeler til at eiendelens 
balanseførte verdi kan gjenvinnes, er vanligvis underlagt større usikkerhet før eiendelen er tilgjengelig for bruk 
enn etter at den er tilgjengelig for bruk. Derfor krever denne standard at et foretak minst én gang per år tester den 
balanseførte verdien for tap ved verdifall av en immateriell eiendel som ennå ikke er tilgjengelig for bruk.

12.  ved vurdering av om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, skal et foretak minst ta hensyn 
til følgende indikasjoner:

eksterne informasjonskilder

a)  eiendelens markedsverdi har i løpet av perioden falt betydelig mer enn det som kunne forventes som følge 
av alder eller normal bruk.

b)  Betydelige endringer med negativ innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller vil skje i 
nær framtid, i foretakets teknologiske, markedsmessige, økonomiske eller juridiske omgivelser, eller i det 
marked som eiendelen er beregnet på.

c)  markedsrenter eller annen markedsmessig avkastning på investeringer har økt i løpet av perioden, og det er 
sannsynlig at disse økningene vil påvirke diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av eiendelens 
bruksverdi, og redusere eiendelens gjenvinnbare beløp i vesentlig grad.

d)  Den balanseførte verdien av foretakets nettoeiendeler er høyere enn dets børsverdi.

interne informasjonskilder

e)  Det foreligger dokumentasjon på at en eiendel er ukurant eller fysisk skadet.

f)  Betydelige endringer med negativ innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden eller vil skje i 
nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av en eiendels bruk eller forventet bruk. slike endringer 
omfatter at eiendelen blir uvirksom, planer om opphør eller omstrukturering av den virksomhet som 
eiendelen tilhører, planer om avhending av en eiendel på et tidligere tidspunkt enn tidligere forventet samt 
en revurdering av en eiendels utnyttbare levetid som bestemt istedenfor ubestemt(1).

g)  Det foreligger dokumentasjon fra intern rapportering på at en eiendels inntjening er eller vil bli lavere enn 
forventet.

13.  Listen i nr. 12 er ikke uttømmende. Et foretak kan finne andre indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, og disse 
krever også at foretaket beregner eiendelens gjenvinnbare beløp eller når det gjelder goodwill, utfører en test for 
tap ved verdifall i samsvar med nr. 80–99.

14.  Dokumentasjon fra intern rapportering som indikerer at en eiendel har falt i verdi, omfatter tilstedeværelse av 

a)  kontantstrømmer til anskaffelse av eiendelen eller etterfølgende behov for kontanter i forbindelse med drift 
eller vedlikehold av den, som er betydelig høyere enn opprinnelig budsjettert,

b)  faktiske netto kontantstrømmer eller driftsresultat fra eiendelen som er betydelig lavere enn budsjettert,

(*) Når en eiendel oppfyller kriteriene til at den kan klassifiseres som holdt for salg (eller omfattes av en avhendingsgruppe som er 
klassifisert som holdt for salg), ekskluderes den fra virkeområdet til denne standard og blir regnskapsført i samsvar med IFRS 5: 
«Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».
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c)  et betydelig fall i budsjetterte netto kontantstrømmer eller driftsresultat eller en vesentlig økning i budsjetterte 
tap fra eiendelen, 

 eller

d)  driftstap eller netto utgående kontantstrømmer for eiendelen når beløpene for inneværende periode summeres 
med budsjetterte beløp for framtidige perioder.

15.  Som angitt i nr. 10 krever denne standard at en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid, eller en eiendel 
som ennå ikke er tilgjengelig for bruk, og goodwill blir testet for tap ved verdifall minst hvert år. Bortsett fra i 
de tilfeller der kravene i nr. 10 kommer til anvendelse, får vesentlighetsprinsippet anvendelse ved vurdering av 
hvorvidt en eiendels gjenvinnbare beløp må estimeres. Dersom tidligere beregninger for eksempel viser at en 
eiendels gjenvinnbare beløp er betydelig høyere enn dens balanseførte verdi, trenger ikke foretaket å foreta en ny 
estimering av eiendelens gjenvinnbare beløp dersom det ikke har inntruffet hendelser som utligner forskjellen. 
Likeledes kan tidligere analyser vise at en eiendels gjenvinnbare beløp ikke påvirkes av en (eller flere) av 
indikasjonene nevnt i nr. 12.

16.  Som en forklaring til nr. 15 kan nevnes at dersom markedsrenter eller annen markedsmessig avkastning på 
investeringer har økt i løpet av perioden, kreves det ikke at foretaket foretar et formelt estimat på en eiendels 
gjenvinnbare beløp i følgende tilfeller:

a)  Dersom det er usannsynlig at diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av eiendelens bruksverdi, 
vil bli påvirket av økningen i markedsmessig avkastning. Eksempelvis har økninger i den kortsiktige renten 
ikke nødvendigvis en vesentlig virkning på den diskonteringsrenten som brukes på en eiendel med lang 
gjenværende utnyttbar levetid.

b)  Dersom det er sannsynlig at diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av eiendelens bruksverdi, vil 
bli påvirket av økningen i markedsmessig avkastning, men tidligere sensitivitetsanalyser av gjenvinnbart beløp 
viser at

i)  det er usannsynlig at det gjenvinnbare beløpet vil falle vesentlig, ettersom det er sannsynlig at framtidige 
kontantstrømmer vil stige (i noen tilfeller vil for eksempel et foretak kunne dokumentere at den justerer 
sine driftsinntekter for å kompensere for økt avkastning), 

 eller

ii)  det er usannsynlig at reduksjonen i gjenvinnbart beløp vil medføre et vesentlig tap ved verdifall.

17.  Dersom det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, kan det bety at eiendelens gjenværende utnyttbare 
levetid, avskrivningsmetode eller restverdi må gjennomgås og justeres i samsvar med den standard som gjelder for 
eiendelen, selv om det ikke er innregnet tap ved verdifall for eiendelen.

MÅLING AV GJENVINNBART BELØP

18.  I denne standard defineres gjenvinnbart beløp som den høyeste verdi av en eiendels eller en kontantgenererende 
enhets virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. I nr. 19–57 fastsettes kravene for måling 
av gjenvinnbart beløp. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men de gjelder for både enkelteiendeler og 
kontantgenererende enheter.

19.  Det er ikke alltid nødvendig å beregne både eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. 
Dersom ett av disse beløpene overstiger eiendelens balanseførte verdi, har eiendelen ikke falt i verdi, og det er ikke 
nødvendig å estimere det andre beløpet.
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20.  Det kan være mulig å beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter selv om eiendelen ikke omsettes i et aktivt 
marked. Noen ganger er det imidlertid umulig å beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter fordi det ikke finnes 
grunnlag for å foreta et pålitelig estimat på det beløp som kan oppnås ved salg av eiendelen i en transaksjon på 
vanlige konkurransevilkår mellom velinformerte og frivillige parter. I dette tilfellet kan foretaket bruke eiendelens 
bruksverdi som dens gjenvinnbare beløp.

21.  Dersom det ikke er grunn til å tro at en eiendels bruksverdi i vesentlig grad overstiger dens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter, kan eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter benyttes som dens gjenvinnbare 
beløp. Dette er ofte tilfellet for eiendeler som holdes med sikte på avhending. Dette skyldes at bruksverdien av en 
eiendel som holdes med sikte på avhending, hovedsakelig består av netto avhendingsproveny, idet de framtidige 
kontantstrømmene ved fortsatt bruk av eiendelen fram til den avhendes, sannsynligvis vil være ubetydelige.

22.  Gjenvinnbart beløp beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer 
som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. I så fall 
beregnes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører (se nr. 65–103), med 
mindre 

a)  eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter enten er høyere enn dens balanseførte verdi, 

 eller

b)  eiendelens bruksverdi kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, og virkelig 
verdi fratrukket salgsutgifter kan beregnes.

23.  I noen tilfeller kan estimater, gjennomsnitt og forenklede beregninger gi en rimelig tilnærming av de detaljerte 
beregningene beskrevet i denne standard, ved fastsettelse av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller 
bruksverdi.

Måling av gjenvinnbart beløp for en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid

24.  I nr. 10 kreves det at en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid skal testes for tap ved verdifall hvert 
år ved å sammenligne eiendelens balanseførte verdi med dens gjenvinnbare beløp, uansett om det foreligger noen 
indikasjon på at den har falt i verdi eller ikke. Den nyeste detaljerte beregningen av en slik eiendels gjenvinnbare 
beløp foretatt i en tidligere periode kan imidlertid benyttes i testen for tap ved verdifall for eiendelen i inneværende 
periode, forutsatt at alle følgende kriterier er oppfylt:

a)  dersom den immaterielle eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer fra fortsatt bruk som er i all 
vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler, eller grupper av eiendeler og 
derfor blir testet for tap ved verdifall som del av den kontantgenererende enheten den tilhører, er eiendelene 
og forpliktelsene som utgjør denne enheten ikke endret i betydelig grad siden den siste beregningen av 
gjenvinnbart beløp, 

b)  den siste beregningen av gjenvinnbart beløp førte til et beløp som i vesentlig grad oversteg eiendelens 
balanseførte verdi, 

 og

c)  sannsynligheten er liten for at fastsatt gjeldende gjenvinnbare beløp vil være mindre enn eiendelens 
balanseførte verdi, basert på en analyse av hendelser som har skjedd og omstendigheter som er endret siden 
den siste beregningen av gjenvinnbart beløp.

Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter

25.  Den beste indikasjon på en eiendels virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er prisen i en bindende salgsavtale i en 
transaksjon på armlengdes avstand, justert for marginale utgifter direkte knyttet til avhending av eiendelen.
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26.  Dersom det ikke foreligger noen bindende salgsavtale, men eiendelen omsettes i et aktivt marked, er virkelig 
verdi fratrukket salgsutgifter eiendelens markedspris minus avhendingsutgiftene. Den relevante markedsprisen 
er vanligvis lik løpende kjøpskurs. Når løpende kjøpskurser ikke er tilgjengelige, kan prisen i den nærmest 
forutgående transaksjonen gi grunnlag for et estimat på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, forutsatt at det ikke 
har skjedd en betydelig endring i de økonomiske omstendighetene mellom transaksjonstidspunktet og tidspunktet 
for estimatet.

27.  Dersom det ikke foreligger en bindende salgsavtale eller et aktivt marked for en eiendel, baseres virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter på beste tilgjengelige informasjon om det beløp foretaket kan oppnå på balansedagen 
for avhendingen av eiendelen i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, 
med fradrag for avhendingsutgiftene. Ved fastsettelsen av dette beløpet skal et foretak ta hensyn til utfallet av de 
seneste transaksjonene med tilsvarende eiendeler innenfor samme bransje. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter 
gjenspeiler ikke et tvungent salg, med mindre ledelsen er nødt til å selge eiendelen umiddelbart.

28.  Avhendingsutgifter som ikke allerede er innregnet som forpliktelser, trekkes fra ved fastsettelsen av virkelig 
verdi fratrukket salgsutgifter. Eksempler på slike utgifter er utgifter til juridisk bistand, stempelavgift og lignende 
avgifter forbundet med transaksjonen, utgifter til fjerning av eiendelen og marginale utgifter direkte knyttet til å 
bringe eiendelen i salgsklar stand. Sluttvederlag (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») og utgifter knyttet til 
nedskjæring eller omorganisering av et foretak etter avhending av en eiendel, er imidlertid ikke marginale utgifter 
direkte knyttet til avhending av eiendelen.

29.  I noen tilfeller krever avhendingen av en eiendel at kjøperen påtar seg en forpliktelse, og den eneste prisen som er 
tilgjengelig, er en samlet virkelig verdi fratrukket salgsutgifter for både eiendelen og forpliktelsen. I nr. 78 angis 
framgangsmåten i slike tilfeller.

Bruksverdi

30.  følgende elementer skal gjenspeiles i beregningen av en eiendels bruksverdi:

a)  et estimat på de framtidige kontantstrømmene som foretaket forventer å motta fra eiendelen, 

b)  forventninger om mulige variasjoner i beløpet eller tidsplanen for disse framtidige kontantstrømmene, 

c)  tidsverdien av penger, representert ved gjeldende markedssats for risikofrie renter, 

d)  prisen på å bære usikkerheten som ligger i eiendelen, 

 og

e)  andre faktorer, for eksempel illikviditet, som deltakerne i markedet vil gjenspeile ved prisingen de framtidige 
kontantstrømmene som foretaket forventer å motta fra eiendelen.

31.  Estimering av en eiendels bruksverdi omfatter følgende trinn:

a)  estimering av framtidige inngående og utgående kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen og fra dens 
endelige avhending, 

 og

b)  anvendelse av en egnet diskonteringsrente på disse framtidige kontantstrømmene.
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32.  Elementene som er beskrevet i nr. 30 bokstav b), d) og e), kan gjenspeiles enten som justeringer av de framtidige 
kontantstrømmene eller som justeringer av diskonteringsrenten. Uansett hvilken metode et foretak anvender for å 
vise forventningene om mulige variasjoner i beløpet eller tidsplanen for framtidige kontantstrømmer, skal resultatet 
være at det gjenspeiler den forventede nåverdien av de framtidige kontantstrømmene, dvs. det veide gjennomsnittet 
av alle mulige utfall. Vedlegg A gir ytterligere veiledning om bruken av nåverditeknikker ved måling av en eiendels 
bruksverdi.

Grunn l ag  fo r  e s t ima t e r  på  f r amt id ige  kon t an t s t r ømmer

33.  ved måling av bruksverdi skal et foretak 

a)  basere framskrivning av kontantstrømmer på rimelige og dokumenterbare forutsetninger som representerer 
ledelsens beste estimat på de ulike økonomiske forhold som vil foreligge i eiendelens gjenværende utnyttbare 
levetid. ekstern dokumentasjon skal tillegges størst vekt, 

b)  basere framskrivning av kontantstrømmer på de siste finansielle budsjetter/prognoser som er godkjent av 
ledelsen, men skal ekskludere eventuelle estimerte framtidige inngående eller utgående kontantstrømmer 
som forventes å oppstå av framtidige omstruktureringer eller av at eiendelens inntjening forbedres. 
framskrivning basert på disse budsjetter/prognoser skal omfatte en periode på høyst fem år, med mindre 
en lengre periode er berettiget, og

c)  estimere framskrivning av kontantstrømmer ut over perioden som omfattes av de siste budsjetter/prognoser, 
ved å ekstrapolere framskrivningene basert på budsjettene/prognosene ved anvendelse av en stabil eller 
fallende vekstrate for etterfølgende år, med mindre en stigende vekstrate er berettiget. Denne vekstraten 
skal ikke overstige den langsiktige gjennomsnittlige vekstraten for de produkter, næringer eller land 
som omfattes av foretakets virksomhet, eller for det marked der eiendelen brukes, med mindre en høyere 
vekstrate er berettiget.

34.  Ledelsen vurderer rimeligheten av de forutsetningene som de gjeldende kontantstrømmene er basert på ved 
å undersøke årsakene til differansene mellom tidligere framskrivninger av kontantstrømmer og faktiske 
kontantstrømmer. Ledelsen skal sikre at forutsetningene som de gjeldende framskrivningene av kontantstrømmer 
er basert på, er i overensstemmelse med tidligere faktiske utfall, forutsatt at virkningene av senere hendelser eller 
omstendigheter som ikke forelå da disse faktiske kontantstrømmene ble generert, gjør dette hensiktsmessig.

35.  Detaljerte, uttrykkelige og pålitelige budsjetter/prognoser for framtidige kontantstrømmer for lengre perioder enn 
fem år er vanligvis ikke tilgjengelige. Derfor baseres ledelsens estimater på framtidige kontantstrømmer på de siste 
budsjetter/prognoser for høyst fem år. Ledelsen kan bruke framskrivning av kontantstrømmer basert på budsjetter/
prognoser for en lengre periode enn fem år dersom ledelsen er sikker på at de er pålitelige, og den på bakgrunn av 
tidligere erfaringer kan dokumentere sin evne til å gi korrekte prognoser av kontantstrømmer over en slik lengre 
periode.

36.  Framskrivning av kontantstrømmer til slutten av en eiendels utnyttbare levetid estimeres ved å ekstrapolere 
framskrivningen av kontantstrømmer basert på budsjettene/prognosene ved anvendelse av en vekstrate for 
etterfølgende år. Denne raten er stabil eller fallende, med mindre en stigning i raten gjenspeiler objektiv 
informasjon om mønsteret for et produkts eller en bransjes levetid. Dersom det er relevant, kan vekstraten være 
null eller negativ.

37.  Når forholdene er gunstige, er det sannsynlig at konkurrenter vil tre inn i markedet og begrense veksten. Derfor vil 
det være vanskelig for foretak å overstige den gjennomsnittlige historiske vekstraten på lang sikt (for eksempel 20 
år) for de produkter, næringer eller land som omfattes av foretakets virksomhet, eller for det marked der eiendelen 
brukes.

38.  Ved bruk av informasjon fra budsjetter/prognoser skal foretaket vurdere om opplysningene gjenspeiler rimelige og 
dokumenterbare forutsetninger og representerer ledelsens beste estimat på de økonomiske forhold som vil foreligge 
i eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.
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Sammense tn ing  av  e s t ima t e r  på  f r amt id ige  kon t an t s t r ømmer

39.  estimater på framtidige kontantstrømmer skal omfatte 

a)  framskrivning av inngående kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen,

b)  framskrivning av påløpte, utgående kontantstrømmer som er nødvendige for å generere inngående 
kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen (herunder utgående kontantstrømmer for å forberede 
eiendelen til bruk), og som kan knyttes direkte til eiendelen eller henføres til eiendelen på en rimelig og 
ensartet måte, 

 og

c)  eventuelle netto kontantstrømmer som vil bli mottatt (eller betalt) ved avhending av eiendelen ved slutten av 
dens utnyttbare levetid.

40.  Estimater på framtidige kontantstrømmer og diskonteringsrenten gjenspeiler ensartede forutsetninger om 
prisøkninger som skyldes generell inflasjon. Dersom diskonteringsrenten omfatter virkningen av prisøkninger 
som skyldes generell inflasjon, estimeres derfor framtidige kontantstrømmer i nominelle priser. Dersom 
diskonteringsrenten ikke omfatter virkningen av prisøkninger som skyldes generell inflasjon, estimeres framtidige 
kontantstrømmer i faste priser (men omfatter framtidige spesifikke prisøkninger eller prisfall).

41.  Framskrivning av utgående kontantstrømmer omfatter den daglige service av eiendelen, og dessuten framtidige 
fellesutgifter som kan knyttes direkte til bruken av eiendelen eller henføres til bruken av eiendelen på en rimelig 
og ensartet måte.

42.  Når en eiendels balanseførte verdi ennå ikke omfatter alle utgående kontantstrømmer som vil påløpe fram til 
eiendelen er klar til bruk eller salg, omfatter estimatet på framtidige utgående kontantstrømmer et estimat på alle 
forventede utgående kontantstrømmer fram til eiendelen er klar til bruk eller salg. Dette er for eksempel tilfellet 
for en bygning som er under oppføring, eller et utviklingsprosjekt som ennå ikke er fullført.

43.  For å unngå dobbeltregning skal estimater på framtidige kontantstrømmer ikke omfatte 

a)  inngående kontantstrømmer fra eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er 
uavhengige av inngående kontantstrømmer fra den aktuelle eiendelen (for eksempel finansielle eiendeler som 
fordringer), 

 og

b)  utgående kontantstrømmer tilknyttet plikter som allerede er innregnet som forpliktelser (for eksempel gjeld, 
pensjoner eller avsetninger).

44.  framtidige kontantstrømmer skal estimeres for eiendelen i dens aktuelle stand. estimater på framtidige 
kontantstrømmer skal ikke omfatte framtidige inngående eller utgående kontantstrømmer som forventes å 
oppstå som følge av 

a)  en framtidig omstrukturering som foretaket ennå ikke har forpliktet seg til, 

 eller

b)  forbedring eller oppgradering av eiendelens inntjening.

45.  Fordi framtidige kontantstrømmer estimeres for eiendelen i dens aktuelle stand, gjenspeiler bruksverdien ikke 

a)  framtidige utgående kontantstrømmer eller tilknyttede kostnadsbesparelser (for eksempel reduserte 
personalkostnader) eller fordeler som forventes å oppstå som følge av en framtidig omstrukturering som 
foretaket ennå ikke har forpliktet seg til, eller
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b)  framtidige utgående kontantstrømmer som vil forbedre eller oppgradere eiendelens inntjening, eller tilknyttede 
inngående kontantstrømmer som forventes å oppstå av slike utgående kontantstrømmer.

46.  En omstrukturering er en prosess som er planlagt og kontrollert av ledelsen, og som i vesentlig grad endrer 
enten omfanget av foretakets virksomhet eller måten virksomheten drives på. IAS 37: «Avsetninger, betingede 
forpliktelser og betingede eiendeler» gir veiledning som klargjør når et foretak har forpliktet seg til å foreta en 
omstrukturering.

47.  Når et foretak har forpliktet seg til å foreta en omstrukturering, vil noen eiendeler sannsynligvis bli påvirket av 
denne omstruktureringen. Så snart foretaket har forpliktet seg til å foreta omstruktureringen, 

a)  gjenspeiler estimater på framtidige inngående og utgående kontantstrømmer ved fastsettelse av bruksverdi, 
kostnadsbesparelser og andre fordeler ved omstruktureringen (basert på de siste budsjetter/prognoser som er 
godkjent av ledelsen), 

 og

b)  estimater på framtidige utgående kontantstrømmer knyttet til omstrukturering omfattes av en 
omstruktureringsavsetning i samsvar med IAS 37.

Eksempel 5 illustrerer virkningen av en framtidig omstrukturering på beregningen av bruksverdi.

48.  Inntil et foretak pådrar seg utgående kontantstrømmer som forbedrer en eiendels inntjening, omfatter estimater på 
framtidige kontantstrømmer ikke de estimerte framtidige inngående kontantstrømmene som forventes å oppstå fra 
økningen i økonomiske fordeler tilknyttet den utgående kontantstrømmen (se eksempel 6).

49.  Estimater på framtidige kontantstrømmer omfatter framtidige utgående kontantstrømmer som er nødvendige for å 
opprettholde nivået av økonomiske fordeler som forventes å oppstå av eiendelen i dens nåværende tilstand. Når en 
kontantgenererende enhet består av eiendeler med ulik estimert utnyttbar levetid, og alle er essensielle for enhetens 
løpende drift, anses en utskifting til eiendeler med kortere utnyttbar levetid for å være en del av den daglige service 
av enheten når de framtidige kontantstrømmene tilknyttet enheten skal estimeres. Tilsvarende når en enkelt eiendel 
består av bestanddeler med ulik estimert utnyttbar levetid, anses en utskifting til bestanddeler med kortere utnyttbar 
levetid for å være en del av den daglige service av eiendelen når de framtidige kontantstrømmene som genereres 
av eiendelen, skal estimeres.

50.  estimater på framtidige kontantstrømmer skal ikke omfatte 

a)  inngående eller utgående kontantstrømmer knyttet til finansiering, 

 eller

b)  inn- eller utbetalinger av inntektsskatt.

51.  Estimerte framtidige kontantstrømmer gjenspeiler forutsetninger som stemmer overens med måten 
diskonteringsrenten fastsettes på. Hvis ikke, ville virkningen av noen av forutsetningene bli tatt med to ganger eller 
oversett. Ettersom pengenes tidsverdi tas i betraktning ved at estimerte framtidige kontantstrømmer diskonteres, 
omfatter disse kontantstrømmene ikke inngående eller utgående kontantstrømmer knyttet til finansiering. Likeledes 
estimeres framtidige kontantstrømmer før skatt, ettersom diskonteringsrenten fastsettes før skatt.

52.  estimatet på netto kontantstrømmer som skal mottas (eller betales) for avhending av en eiendel ved slutten 
av dens utnyttbare levetid, skal tilsvare det beløp foretaket forventer å oppnå ved avhending av eiendelen i 
en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for estimerte 
avhendingsutgifter.

53.  Estimatet på netto kontantstrømmer som skal mottas (eller betales) ved avhending av en eiendel ved slutten av dens 
utnyttbare levetid, beregnes på samme måte som en eiendels virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, bortsett fra at 
følgende gjelder ved estimering av disse netto kontantstrømmene:

a)  Et foretak anvender de priser som gjelder på estimeringstidspunktet for tilsvarende eiendeler som har nådd 
slutten av sin utnyttbare levetid, og som har vært brukt under tilsvarende forhold som eiendelen skal brukes 
under.
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b)  Foretaket justerer disse prisene for virkningen av både framtidige prisstigninger som skyldes generell inflasjon, 
og spesifikke framtidige prisstigninger eller prisfall. Men dersom estimater på framtidige kontantstrømmer ved 
fortsatt bruk av eiendelen og diskonteringsrenten ikke omfatter virkningen av generell inflasjon, skal foretaket 
også utelukke denne virkningen fra estimatet på netto kontantstrømmer ved avhending.

F ram t id ige  kon t an t s t r ømmer  i  u t en l andsk  va lu t a

54.  Framtidige kontantstrømmer estimeres i den valuta de vil bli generert, og diskonteres deretter ved bruk av en 
diskonteringsrente som er relevant for den valutaen. Et foretak regner om nåverdien ved hjelp av dagskursen på 
tidspunktet for beregning av bruksverdien.

D i skon t e r i ngs r en t e

55.  Diskonteringsrenten(e) skal være satsen(e) før skatt som gjenspeiler gjeldende markedsvurderinger av 

a)  pengers tidsverdi, 

 og

b)  eiendelens særlige risiko som de framtidige kontantstrømestimatene ikke er justert for.

56.  En sats som gjenspeiler aktuelle markedsvurderinger av pengenes tidsverdi og de særskilte risikoer forbundet med 
eiendelen, er den avkastning investorer vil kreve dersom de skulle velge en investering som med hensyn til beløp, 
tidspunkter og risikoprofil ville generere kontantstrømmer som tilsvarer de kontantstrømmene foretaket forventer 
å oppnå fra eiendelen. Denne satsen estimeres ut fra den sats som er implisitt i aktuelle markedstransaksjoner 
for lignende eiendeler, eller ut fra den veide gjennomsnittlige kapitalkostnaden for et børsnotert foretak som har 
en enkelt eiendel (eller en portefølje av eiendeler) som med hensyn til potensiell yteevne og risiko svarer til den 
aktuelle eiendelen. Diskontosatsen(e) som benyttes til å måle en eiendels bruksverdi, skal imidlertid ikke gjenspeile 
risiko som de framtidige kontantstrømestimatene er justert for. I så fall vil virkningen av noen av forutsetningene 
bli tatt med to ganger.

57.  Når en sats som er spesifikk for eiendelen, ikke er direkte tilgjengelig i markedet, bruker foretaket en sats med 
tilsvarende trekk for å estimere diskonteringsrenten. Vedlegg A gir ytterligere veiledning om estimering av 
diskonteringsrenten under slike omstendigheter.

INNREGNING OG MÅLING AV TAP VED VERDIFALL

58.  I nr. 59–64 angis kravene for innregning og måling av tap ved verdifall for en enkelt eiendel, bortsett fra for 
goodwill. Innregning og måling av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter og goodwill behandles i 
nr. 65–108.

59.  en eiendels balanseførte verdi skal bare nedskrives til dens gjenvinnbare beløp dersom eiendelens gjenvinnbare 
beløp er mindre enn dens balanseførte verdi. reduksjonen er et tap ved verdifall.

60.  et tap ved verdifall skal umiddelbart innregnes i resultatet, med mindre eiendelen balanseføres til regulert verdi 
i samsvar med en annen standard (for eksempel i samsvar med verdireguleringsmetoden i ias 16: «eiendom, 
anlegg og utstyr»). tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel skal behandles som negativ verdiregulering i 
samsvar med den andre standarden.

61.  Et tap ved verdifall på en ikke-verdiregulert eiendel innregnes i resultatet. Et tap ved verdifall på en verdiregulert 
eiendel innregnes imidlertid direkte mot en eventuell verdireguleringsreserve for eiendelen, i den utstrekning 
verdifallet ikke overstiger beløpet for verdireguleringsreserven for den samme eiendelen.
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62.  når beløpet for det estimerte tapet ved verdifall er større enn den balanseførte verdien av eiendelen det er 
tilknyttet, skal foretaket bare innregne en forpliktelse dersom dette kreves i henhold til en annen standard.

63.  etter innregning av et tap ved verdifall skal satsene for avskrivning av eiendelen justeres i framtidige perioder, 
slik at eiendelens endrede balanseførte verdi, med fradrag for eventuell restverdi, fordeles systematisk til 
eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.

64.  Dersom det innregnes et tap ved verdifall, beregnes eventuelle tilknyttede eiendeler eller forpliktelser ved utsatt 
skatt i henhold til IAS 12: «Inntektsskatt» ved å sammenligne eiendelens endrede balanseførte verdi med dens 
skattemessige verdi (se eksempel 3).

KONTANTGENERERENDE ENHETER OG GOODwILL

65.  I nr. 66–108 angis kravene for identifikasjon av den kontantgenererende enhet som en eiendel tilhører, samt 
fastsettelse av den balanseførte verdien av og innregning av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter og 
goodwill.

Identifikasjon av den kontantgenererende enheten som en eiendel tilhører

66.  Dersom det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, skal gjenvinnbart beløp estimeres for den 
enkelte eiendelen. Dersom det ikke er mulig å estimere den enkelte eiendels gjenvinnbare beløp, skal foretaket 
beregne det gjenvinnbare beløpet for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører (eiendelens 
kontantgenererende enhet).

67.  Det gjenvinnbare beløpet for en enkelt eiendel kan ikke beregnes dersom

a)  eiendelens bruksverdi ikke kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter (for 
eksempel når de framtidige kontantstrømmene fra fortsatt bruk av eiendelen ikke kan estimeres til å være 
ubetydelige), 

og

b)  eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer 
fra andre eiendeler.

I slike tilfeller kan bruksverdien, og dermed det gjenvinnbare beløpet, bare beregnes for eiendelens 
kontantgenererende enhet.

Eksempel

Et gruveforetak eier en privat jernbane til bruk i sin gruvedrift. Den private jernbanen kan bare selges til skrapverdi 
og genererer ikke inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengig av kontantstrømmer fra andre 
eiendeler i gruven.

Det er ikke mulig å estimere den private jernbanens gjenvinnbare beløp, fordi dens bruksverdi ikke kan beregnes, 
og fordi bruksverdien sannsynligvis avviker fra skrapverdien. Derfor estimerer foretaket det gjenvinnbare beløpet 
for den kontantgenererende enheten som den private jernbanen tilhører, det vil si gruven som helhet.
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68.  Som definert i nr. 6 er en eiendels kontantgenererende enhet den minste gruppen av eiendeler som omfatter 
eiendelen og som genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengig av inngående 
kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. Identifikasjon av en eiendels kontantgenererende 
enhet innebærer skjønn. Dersom det gjenvinnbare beløpet ikke kan beregnes for en enkelt eiendel, identifiserer 
foretaket den minste samling av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer, som i all vesentlighet er 
uavhengige.

Eksempel

Et busselskap har kontrakt med en kommune om drift av minst fem forskjellige bussruter. Eiendeler tilhørende hver 
rute og kontantstrømmene fra hver rute kan identifiseres separat. En av rutene drives med et betydelig tap.

Fordi foretaket ikke har mulighet til å nedlegge en av bussrutene, er den minste gruppen av identifiserbare 
inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler 
eller grupper av eiendeler, de inngående kontantstrømmene som genereres av de fem rutene til sammen. Den 
kontantgenererende enheten for hver rute er busselskapet som helhet.

69.  Inngående kontantstrømmer er innstrømmende kontanter og kontantekvivalenter fra parter utenfor foretaket. 
Ved vurdering av om hvorvidt inngående kontantstrømmer fra en eiendel (eller en gruppe av eiendeler) i all 
vesentlighet er uavhengig av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler (eller grupper av eiendeler), tar 
foretaket hensyn til forskjellige faktorer, herunder hvordan ledelsen styrer foretakets drift (for eksempel etter 
produktlinje, forretningsområde, plassering, distrikt eller region), eller hvordan ledelsen treffer beslutninger om 
fortsatt bruk eller avhending av foretakets eiendeler og virksomheter. Eksempel 1 gir eksempler på identifikasjon 
av en kontantgenererende enhet.

70.  Dersom det finnes et aktivt marked for produktene som produseres ved hjelp av en eiendel eller en gruppe av 
eiendeler, skal denne eiendelen eller gruppen av eiendeler identifiseres som en kontantgenererende enhet, selv 
om deler av eller hele produksjonen brukes internt. Dersom de inngående kontantstrømmene som blir generert 
av en eiendel eller en kontantgenererende enhet, påvirkes av intern prising av overføringer, skal et foretak 
benytte ledelsens beste estimat på framtidig(e) pris(er) som kunne oppnås i en transaksjon på armlengdes 
avstand når foretaket skal estimere 

a)  de framtidige inngående kontantstrømmene som benyttes til å beregne eiendelens eller den kontantgenererende 
enhetens bruksverdi, 

 og

b)  de framtidige utgående kontantstrømmene som benyttes til å beregne bruksverdien av eventuelle andre 
eiendeler eller kontantgenererende enheter som påvirkes av intern prising av overføringer.

71.  Selv om deler av eller hele produksjonen fra en eiendel eller en gruppe av eiendeler brukes av andre enheter i 
foretaket (for eksempel produkter på et mellomstadium i en produksjonsprosess), utgjør denne eiendelen eller 
gruppen av eiendeler en separat kontantgenererende enhet dersom foretaket kan selge denne produksjonen i et 
aktivt marked. Dette skyldes at eiendelen eller gruppen av eiendeler kan generere inngående kontantstrømmer 
som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. 
Ved bruk av opplysninger basert på budsjetter/prognoser for en slik kontantgenererende enhet eller for en annen 
eiendel eller kontantgenererende enhet som påvirkes av intern prising av overføringer, justerer foretaket disse 
opplysningene dersom interne overføringspriser ikke gjenspeiler ledelsens beste estimat på framtidige priser som 
ville kunne oppnås i en transaksjon på armlengdes avstand.
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72.  kontantgenererende enheter skal identifiseres på samme måte fra periode til periode for samme eiendel eller 
type av eiendeler, med mindre en endring er berettiget.

73.  Dersom et foretak finner at en eiendel tilhører en annen kontantgenererende enhet enn eiendelen gjorde i tidligere 
perioder, eller at sammensetningen av typer eiendeler i eiendelens kontantgenererende enhet har endret seg, krever 
nr. 130 at det legges fram opplysninger om den kontantgenererende enheten dersom et tap ved verdifall innregnes 
eller reverseres for den kontantgenererende enheten.

Gjenvinnbart beløp og balanseført verdi av en kontantgenererende enhet

74.  En kontantgenererende enhets gjenvinnbare beløp er den høyeste verdien av den kontantgenererende enhetens 
virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. Ved fastsettelse av en kontantgenererende enhets 
gjenvinnbare beløp skal alle henvisninger til «eiendel» i nr. 19-57 leses som henvisninger til «kontantgenererende 
enhet».

75.  en kontantgenererende enhets balanseførte verdi skal beregnes på et grunnlag som er i overensstemmelse med 
hvordan dens gjenvinnbare beløp er beregnet.

76.  En kontantgenererende enhets balanseførte verdi 

a)  omfatter bare den balanseførte verdien av de eiendeler som kan knyttes direkte til den kontantgenererende 
enheten eller henføres til denne på en rimelig og ensartet måte, og som vil generere de framtidige inngående 
kontantstrømmene som benyttes ved beregning av den kontantgenererende enhetens bruksverdi, 

 og

b)  omfatter ikke den balanseførte verdien av eventuelle innregnede forpliktelser, med mindre den 
kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp ikke kan beregnes uten å ta hensyn til slike forpliktelser.

Årsaken til dette er at en kontantgenererende enhets virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi 
beregnes uten hensyn til kontantstrømmer knyttet til eiendeler som ikke er en del av den kontantgenererende 
enheten, og forpliktelser som allerede er innregnet (se nr. 28 og nr. 43).

77.  Når eiendeler grupperes med henblikk på vurdering av gjenvinnbart beløp, er det viktig at alle eiendeler som 
genererer eller benyttes til å generere relevante inngående kontantstrømmer, tas med i den kontantgenererende 
enheten. I motsatt fall kan den kontantgenererende enheten synes å være fullt gjenvinnbar, selv om det faktisk har 
oppstått et tap ved verdifall. Selv om noen eiendeler bidrar til en kontantgenererende enhets estimerte framtidige 
kontantstrømmer, finnes det tilfeller der de ikke kan henføres til den kontantgenererende enheten på en rimelig 
og ensartet måte. Dette kan være tilfellet for goodwill eller felleseiendeler, for eksempel eiendeler i tilknytning 
til hovedkontoret. I nr. 80-103 angis behandlingen av slike eiendeler når en kontantgenererende enhet testes for 
verdifall.

78.  Det kan være nødvendig å ta hensyn til visse innregnede forpliktelser for å kunne beregne en kontantgenererende 
enhets gjenvinnbare beløp. Dette kan forekomme dersom avhendingen av en kontantgenererende enhet krever 
at kjøperen må overta en forpliktelse. I dette tilfellet tilsvarer den kontantgenererende enhetens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter (eller den estimerte kontantstrømmen fra endelig avhending) den estimerte salgsprisen for 
eiendelene i den kontantgenererende enheten, samt tilhørende forpliktelser, med fradrag for avhendingsutgiftene. 
For å kunne foreta en meningsfull sammenligning mellom en kontantgenererende enhets balanseførte verdi 
og dens gjenvinnbare beløp, fratrekkes den balanseførte verdien av forpliktelsen ved fastsettelsen av både den 
kontantgenererende enhetens bruksverdi og dens balanseførte verdi.
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Eksempel

Et selskap driver en gruve i et land der lovgivningen krever at eieren rehabiliterer grunnen når gruvedriften 
opphører. Utgiftene til rehabilitering omfatter tilbakelegging av det overliggende jordlaget, som må fjernes før 
gruvedriften kan påbegynnes. Det ble gjort en avsetning for utgiftene til tilbakelegging av det overliggende 
jordlaget så snart jorden ble fjernet. Beløpet ble innregnet som en del av gruvens anskaffelseskost, og avskrives over 
gruvens utnyttbare levetid. Den balanseførte verdien av avsetningene til rehabilitering er VE 500(1), som tilsvarer 
rehabiliteringsutgiftenes nåverdi.
Foretaket tester gruven for verdifall. Gruvens kontantgenererende enhet er gruven som helhet. Foretaket har 
mottatt ulike tilbud om kjøp av gruven til en pris rundt VE 800. I denne prisen er det tatt hensyn til at kjøper vil 
overta forpliktelsen til å legge tilbake det overliggende jordlaget. Avhendingsutgiftene for gruven er ubetydelige. 
Bruksverdien av gruven er omtrent VE 1 200, eksklusive rehabiliteringsutgifter. Gruvens balanseførte verdi er VE 
1 000.

Den kontantgenererende enhetens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er VE 800. Dette beløpet tar i betraktning 
rehabiliteringsutgifter som det allerede er tatt hensyn til. Derfor beregnes bruksverdien av den kontantgenererende 
enheten etter at det er tatt hensyn til rehabiliteringsutgiftene, og den estimeres til å være VE 700 (VE 1 200 minus 
VE 500). Den kontantgenererende enhetens balanseførte verdi er VE 500, som tilsvarer gruvens balanseførte verdi 
(VE 1 000) minus den balanseførte verdien av avsetningen til rehabiliteringsutgifter (VE 500). Derfor overstiger 
den kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp dens balanseførte verdi.

79.  Av praktiske årsaker tas det ved beregningen av en kontantgenererende enhets gjenvinnbare beløp noen ganger 
hensyn til eiendeler som ikke er en del av den kontantgenererende enheten (for eksempel fordringer eller andre 
finansielle eiendeler), eller forpliktelser som allerede er innregnet (for eksempel gjeld, pensjoner og andre 
avsetninger). I slike tilfeller økes den kontantgenererende enhetens balanseførte verdi med den balanseførte verdien 
av slike eiendeler, og reduseres med den balanseførte verdien av slike forpliktelser.

Goodwi l l

Ti l o rdn ing  av  goodwi l l  t i l  kon t an tgene re r ende  enhe t e r

80.  når det gjelder testing for tap ved verdifall, skal goodwill som er overtatt i en virksomhetssammenslutning fra 
overtakelsestidspunktet, tilordnes hver av det overtakende foretakets kontantgenererende enheter, eller grupper 
av kontantgenererende enheter, som forventes å nyte godt av synergieffektene av sammenslutningen, uansett 
om andre av det overtatte foretakets eiendeler eller forpliktelser er henført til disse enhetene eller gruppene av 
enheter. Hver enhet eller gruppe av enheter som goodwill tilordnes, skal 

a)  representere det laveste nivået innenfor foretaket der goodwill blir overvåket for interne ledelsesformål, 

 og

b)  ikke være større enn et segment basert enten på foretakets primære eller sekundære rapporteringsformat, 
beregnet i samsvar med ias 14: «segmentrapportering».

81.  Goodwill overtatt i en virksomhetssammenslutning representerer en betaling foretatt av et overtakende foretak i 
påvente av framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan identifiseres enkeltvis og innregnes hver for 
seg. Goodwill genererer ikke kontantstrømmer uavhengig av andre eiendeler eller grupper av eiendeler, og bidrar 
ofte til kontantstrømmene til flere kontantgenererende enheter. Enkelte ganger kan goodwill ikke tilordnes på et 
ikke-vilkårlig grunnlag til enkeltstående kontantgenererende enheter, men bare til grupper av kontantgenererende 
enheter. Som et resultat omfatter det laveste nivået innenfor enheten der goodwill blir overvåket for interne 
ledelsesformål en rekke kontantgenererende enheter som goodwill er tilknyttet, men som goodwill ikke kan 
tilordnes. Henvisningene i nr. 83–99 til en «kontantgenererende enhet» som goodwill er tilordnet, skal også leses 
som henvisninger til en «gruppe av kontantgenererende enheter» som goodwill er tilordnet.

(1) I denne standard angis beløp i «valutaenheter» (VE).
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82.  Anvendelse av kravene i nr. 80 fører til at goodwill blir testet for tap ved verdifall på et nivå som gjenspeiler måten 
et foretak driver sin virksomhet og som goodwill naturlig vil være forbundet med. Derfor er utvikling av ytterligere 
rapporteringssystemer typisk ikke nødvendig.

83.  En kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet for testing for tap ved verdifall, kan ikke sammenfalle 
med det nivået der goodwill tilordnes i samsvar med IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» for måling av 
gevinster og tap i utenlandsk valuta. Dersom det for eksempel i henhold til IAS 21 kreves at et foretak tilordner 
goodwill til relativt lave nivåer for måling av gevinster og tap i utenlandsk valuta, er det ikke nødvendig å teste 
goodwill for tap ved verdifall på samme nivå, med mindre foretaket også overvåker goodwill på dette nivået for 
interne ledelsesformål.

84.  Dersom førstegangstilordning av goodwill overtatt i en virksomhetssammenslutning ikke kan fullføres før 
utgangen av årsperioden der virksomhetssammenslutningen ble gjennomført, skal førstegangstilordningen 
fullføres før utgangen av den første årsperioden som begynner etter overtakelsestidspunktet.

85.  I samsvar med IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger», og dersom en virksomhetssammenslutning første gang 
regnskapsføres foreløpig ved utgangen av perioden da sammenslutningen ble gjennomført, skal det overtakende 
foretaket 

a)  regnskapsføre sammenslutningen med disse foreløpige verdiene, 

 og

b)  innregne eventuelle justeringer av disse foreløpige verdiene som resultat av fullføringen av første 
regnskapsføring innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet.

Under slike omstendigheter kan det også hende at det ikke er mulig å fullføre førstegangstilordning av goodwill 
overtatt i virksomhetssammenslutningen før utgangen av årsperioden da virksomhetssammenslutningen ble 
gjennomført. I slike tilfeller skal foretaket gi de opplysningene som kreves av nr. 133. 

86.  Dersom goodwill tilordnes en kontantgenererende enhet, og foretaket avhender en virksomhet innenfor denne 
enheten, skal goodwill tilknyttet den avhendede virksomheten 

a)  inkluderes i virksomhetens balanseførte verdi ved fastsettelse av gevinst eller tap ved avhending, 

 og

b)  måles på grunnlag av de relative verdiene av den avhendede virksomheten og den andel av den 
kontantgenererende enheten som beholdes, med mindre foretaket kan påvise at en annen metode bedre 
gjenspeiler goodwill som er knyttet til den avhendede virksomheten.

Eksempel

For VE 100 selger et foretak en virksomhet som var en del av en kontantgenererende enhet som goodwill har 
vært tilordnet. Goodwill tilordnet enheten kan ikke identifiseres til eller tilknyttes en gruppe av eiendeler på et 
lavere nivå enn denne enheten, bortsett fra på vilkårlig grunnlag. Det gjenvinnbare beløpet for den andelen av den 
kontantgenererende enheten som beholdes, er VE 300.

Fordi goodwill som er tilordnet den kontantgenererende enheten på et ikke-vilkårlig grunnlag, ikke kan identifiseres 
til eller tilknyttes en gruppe av eiendeler på et lavere nivå enn denne enheten, blir goodwill tilknyttet den avhendede 
virksomheten målt på grunnlag av de relative verdiene av den avhendede virksomheten og andelen av enheten som 
beholdes. Derfor inkluderes 25 prosent av goodwill tilordnet den kontantgenererende enheten i den balanseførte 
verdien av virksomheten som blir solgt.
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87.  Dersom et foretak omorganiserer sin rapporteringsstruktur på en måte som endrer sammensetningen av én 
eller flere kontantgenererende enheter som goodwill er tilordnet, skal goodwill tilordnes på nytt til de enhetene 
som påvirkes av dette. Denne nye tilordningen skal utføres ved hjelp av en metode for relativ verdi tilsvarende 
den som benyttes når et foretak avhender en virksomhet innenfor en kontantgenererende enhet, med mindre 
foretaket kan påvise at en annen metode bedre gjenspeiler goodwill tilknyttet de omorganiserte enhetene.

Eksempel

Goodwill var tidligere tilordnet kontantgenererende enhet A. Goodwill tilordnet A kan ikke identifiseres til eller 
tilknyttes en gruppe av eiendeler på et lavere nivå enn A, bortsett fra på vilkårlig grunnlag. A skal deles opp og 
integreres i tre andre kontantgenererende enheter, B, C og D. 

Fordi goodwill tilordnet A på et ikke-vilkårlig grunnlag ikke kan identifiseres til eller tilknyttes en gruppe av 
eiendeler på et lavere nivå enn A, tilordnes goodwill på nytt til enhetene B, C og D på grunnlag av de relative 
verdiene av de tre andelene av A før disse andelene integreres i B, C og D.

Tes t i ng  av  kon t an tgene re r ende  enhe t e r  med  goodwi l l  f o r  t ap  ved  ve rd i f a l l 

88.  når goodwill, slik det er beskrevet i nr. 81, gjelder en kontantgenererende enhet, men ikke er tilordnet denne 
enheten, skal enheten testes for tap ved verdifall hver gang det foreligger en indikasjon på at enheten kan 
ha falt i verdi ved å sammenligne enhetens balanseførte verdi, ekskludert eventuell goodwill, med enhetens 
gjenvinnbare beløp. et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med nr. 104. 

89.  Dersom en kontantgenererende enhet som beskrevet i nr. 88, i sin balanseførte verdi inkluderer en immateriell 
eiendel som har ubestemt utnyttbar levetid, eller som ennå ikke er tilgjengelig for bruk, og denne eiendelen bare 
kan testes for tap ved verdifall som en del av den kontantgenererende enheten, krever nr. 10 at enheten også hvert 
år testes for tap ved verdifall.

90.  en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet, skal testes for tap ved verdifall hvert år, og dessuten hver 
gang det foreligger en indikasjon på at enheten kan ha falt i verdi, ved å sammenligne enhetens balanseførte 
verdi, inkludert goodwill, med enhetens gjenvinnbare beløp. Dersom enhetens gjenvinnbare beløp overstiger 
enhetens balanseførte verdi, skal enheten og goodwill tilordnet enheten anses som ikke å ha falt i verdi. Dersom 
enhetens balanseførte verdi overstiger enhetens gjenvinnbare beløp, skal foretaket innregne tapet ved verdifall 
i samsvar med nr. 104.

Minor i t e t s i n t e r e s se

91.  I samsvar med IFRS 3 representerer goodwill innregnet i en virksomhetssammenslutning den goodwill som ble 
overtatt av et morforetak, basert på morforetakets eierinteresser, heller enn det beløpet for goodwill som ble 
kontrollert av morforetaket som resultat av virksomhetssammenslutningen. Derfor blir goodwill som kan henføres 
til en minoritetsinteresse, ikke innregnet i morforetakets konsernregnskap. Tilsvarende, dersom det foreligger en 
minoritetsinteresse i en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet, omfatter den balanseførte verdien av 
denne enheten 

a)  både morforetakets interesse og minoritetsinteressen i enhetens identifiserbare netto eiendeler, 

 og

b)  morforetakets andel i goodwill.

En del av den kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp, beregnet i samsvar med denne standard, skal 
imidlertid henføres til minoritetsinteressen i goodwill.
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92.  Følgelig, for å teste en ikke-heleid kontantgenererende enhet med goodwill for tap ved verdifall, blir denne enhetens 
balanseførte verdi justert før den blir sammenlignet med dens gjenvinnbare beløp. Dette skjer ved å bruttoføre 
balanseført verdi av goodwill henført til enheten slik at den omfatter goodwill som er tilordnet minoritetsinteressen. 
Denne justerte balanseførte verdien blir deretter sammenlignet med enhetens gjenvinnbare beløp for å beregne om 
den kontantgenererende enheten har falt i verdi. Dersom dette er tilfellet, tilordner foretaket først tapet ved verdifall 
i samsvar med nr. 104 for å redusere den balanseførte verdien av goodwill som er tilordnet enheten.

93.  Men fordi goodwill bare innregnes i den utstrekning den omfattes av morforetakets eierinteresser, blir et eventuelt 
tap ved verdifall knyttet til goodwill fordelt mellom det som kan regnes til morforetaket og det som kan regnes til 
minoritetsinteressen, men bare den første av disse innregnes som tap ved verdifall for goodwill.

94.  Dersom det totale tapet ved verdifall knyttet til goodwill er mindre enn det beløpet som den kontantgenererende 
enhetens justerte balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp med, krever nr. 104 at det gjenstående 
overskytende tilordnes enhetens andre eiendeler proratarisk på grunnlag av den balanseførte verdien av hver av 
eiendelene i enheten.

95.  Eksempel 7 viser testing for tap ved verdifall av en ikke-heleid kontantgenererende enhet med goodwill.

Tid sp l an  fo r  t e s t i ng  av  t ap  ved  ve rd i f a l l

96.  Den årlige testen for tap ved verdifall av en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet, kan utføres 
når som helst i løpet av en årsperiode, forutsatt at den utføres på samme tid hvert år. Ulike kontantgenererende 
enheter kan testes for tap ved verdifall til ulik tid. men dersom en del av eller hele goodwill som er tilordnet en 
kontantgenererende enhet, ble overtatt i en virksomhetssammenslutning i løpet av inneværende årsperiode, skal 
enheten testes for tap ved verdifall før utgangen av inneværende årsperiode.

97.  Dersom eiendelene som utgjør den kontantgenererende enheten som goodwill er tilordnet, testes for tap ved 
verdifall samtidig med den enheten som inneholder goodwill, skal eiendelene testes for tap ved verdifall før 
enheten som inneholder goodwill. likedan, dersom de kontantgenererende enhetene som utgjør en gruppe av 
kontantgenererende enheter som goodwill er tilordnet, testes for tap ved verdifall samtidig som den gruppen av 
enheter som inneholder goodwill, skal de enkelte enhetene testes for tap ved verdifall før gruppen av enheter 
som inneholder goodwill.

98.  På tidspunktet for testing for tap ved verdifall av en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet, kan det 
foreligge en indikasjon på et tap ved verdifall for en eiendel innenfor enheten som inneholder goodwill. Under 
slike omstendigheter tester foretaket eiendelen for tap ved verdifall først, og innregner et eventuelt tap ved verdifall 
for denne eiendelen før den tester den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill for tap ved verdifall. 
Likedan kan det foreligge en indikasjon på et tap ved verdifall på en kontantgenererende enhet innenfor en gruppe 
av enheter som inneholder goodwill. Under slike omstendigheter tester foretaket den kontantgenererende enheten 
for tap ved verdifall først, og innregner et eventuelt tap ved verdifall for denne enheten før det tester gruppen av 
enheter som goodwill er tilordnet, for tap ved verdifall.

99.  Den nyeste detaljerte beregningen foretatt i en tidligere periode av gjenvinnbart beløp for en kontantgenererende 
enhet som goodwill er tilordnet, kan benyttes i testen for tap ved verdifall for den enheten i inneværende periode, 
forutsatt at alle de følgende kriteriene er oppfylt:

a)  eiendelene og forpliktelsene som utgjør enheten, har ikke endret seg i betydelig grad siden den forrige 
beregningen av gjenvinnbart beløp, 
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b)  den nyeste beregningen av gjenvinnbart beløp førte til et beløp som i vesentlig grad oversteg enhetens 
balanseførte verdi, 

 og

c)  sannsynligheten er liten for at fastsatt gjeldende gjenvinnbare beløp vil være mindre enn enhetens gjeldende 
balanseførte verdi, basert på en analyse av hendelser som har skjedd og omstendigheter som er endret siden 
den siste beregningen av gjenvinnbart beløp.

Fe l l e s e i ende l e r

100.  Felleseiendeler omfatter et konserns eller en divisjons eiendeler, for eksempel hovedkvarterets eller divisjonens 
bygninger, EDB-utstyr eller et forskningssenter. Foretakets oppbygning bestemmer om en eiendel oppfyller 
denne standards definisjon av felleseiendeler for en bestemt kontantgenererende enhet. Viktige kjennetegn ved 
felleseiendeler er at de ikke genererer inngående kontantstrømmer uavhengig av andre eiendeler eller grupper av 
eiendeler, og at deres balanseførte verdi ikke fullt ut kan regnes til den aktuelle kontantgenererende enheten.

101.  Ettersom felleseiendeler ikke genererer inngående kontantstrømmer separat, kan ikke det gjenvinnbare beløpet 
for en enkelt felleseiendel beregnes, med mindre ledelsen har besluttet å avhende eiendelen. Dersom det finnes 
indikasjoner på at en felleseiendel har falt i verdi, beregnes derfor gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende 
enheten eller gruppen av kontantgenererende enheter som felleseiendelen tilhører, og det gjenvinnbare beløpet 
sammenlignes med denne kontantgenererende enhetens eller denne gruppen av kontantgenererende enheters 
balanseførte verdi. Et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med nr. 104. 

102.  ved testing av en kontantgenererende enhet for tap ved verdifall skal et foretak identifisere alle felleseiendeler 
som er knyttet til den aktuelle kontantgenererende enheten. Dersom en andel av en felleseiendels balanseførte 
verdi 

a)  kan tilordnes denne enheten på et rimelig og ensartet grunnlag, skal foretaket sammenligne enhetens 
balanseførte verdi, herunder den andelen av den balanseførte verdien av felleseiendelen som er tilordnet 
enheten, med dens gjenvinnbare beløp. et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med 
nr. 104. 

b)  ikke kan tilordnes denne enheten på et rimelig og ensartet grunnlag, skal foretaket 

i)  sammenligne enhetens balanseførte verdi, ekskludert felleseiendelen, med dens gjenvinnbare beløp 
og innregne et eventuelt tap ved verdifall i samsvar med nr. 104, 

ii)  identifisere den minste gruppen av kontantgenererende enheter som omfatter den aktuelle 
kontantgenererende enheten, og som en andel av den balanseførte verdien av felleseiendelen kan 
tilordnes på et rimelig og ensartet grunnlag, 

 og

iii)  sammenligne den balanseførte verdien av denne gruppen av kontantgenererende enheter, herunder 
den andelen av den balanseførte verdien av felleseiendelen som er tilordnet denne gruppen av 
enheter, med det gjenvinnbare beløpet til gruppen av enheter. et eventuelt tap ved verdifall skal 
innregnes i samsvar med nr. 104. 

103.  Eksempel 8 viser hvordan disse kravene anvendes på felleseiendeler.
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Tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet

104.  et tap ved verdifall skal innregnes for en kontantgenererende enhet (den minste gruppen av kontantgenererende 
enheter som goodwill eller en felleseiendel er tilordnet) bare dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen 
av enheter) er mindre enn den balanseførte verdien av enheten (gruppen av enheter). tapet ved verdifall skal 
fordeles for å redusere den balanseførte verdien av eiendelene i enheten (gruppen av enheter) slik:

a)  først reduseres den balanseførte verdien av eventuell goodwill tilordnet den kontantgenererende enheten 
(gruppen av enheter), 

 og

b)  deretter fordeles dette proratarisk på de andre eiendelene i enheten (gruppen av enheter), på grunnlag av 
den balanseførte verdien av hver eiendel i enheten (gruppen av enheter).

 Disse reduksjonene i balanseført verdi skal behandles som tap ved verdifall på enkelteiendeler og innregnes i 
samsvar med nr. 60.

105.  ved fordeling av et tap ved verdifall i henhold til nr. 104 skal et foretak ikke redusere den balanseførte verdien 
av en eiendel til mindre enn den høyeste av følgende verdier:

a)  eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter (dersom den kan fastsettes),

b)  dens bruksverdi (dersom den kan fastsettes), 

 og

c)  null.

 Beløpet for tapet ved verdifall som ellers skulle vært henført til eiendelen, skal fordeles proratarisk på de andre 
eiendelene i enheten (gruppen av enheter).

106.  Dersom det ikke er praktisk mulig å estimere gjenvinnbart beløp for hver enkelt eiendel i en kontantgenererende 
enhet, krever denne standard en tilfeldig fordeling av et tap ved verdifall mellom eiendelene i enheten, med 
unntak av goodwill, fordi alle eiendelene i en kontantgenererende enhet samvirker.

107.  Dersom gjenvinnbart beløp for en enkelt eiendel ikke kan beregnes (se nr. 67), 

a)  innregnes et tap ved verdifall på eiendelen dersom dens balanseførte verdi er høyere enn den høyeste verdi 
av dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og resultatet av fordelingsprosedyrene beskrevet i nr. 104 og 
nr. 105, 

   og

b)  innregnes det ikke noe tap ved verdifall for eiendelen dersom den tilknyttede kontantgenererende enheten 
ikke har falt i verdi. Dette gjelder selv om eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er lavere enn 
dens balanseførte verdi.
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Eksempel

En maskin er fysisk skadet. Den fungerer fortsatt, men ikke like godt som før. Maskinens virkelige verdi fratrukket 
salgsutgifter er lavere enn dens balanseførte verdi. Maskinen genererer ikke uavhengige inngående kontantstrømmer. 
Den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som omfatter maskinen, og som genererer inngående kontantstrømmer 
som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler, er produksjonslinjen som 
maskinen tilhører. Det gjenvinnbare beløpet for produksjonslinjen viser at produksjonslinjen som helhet ikke har 
falt i verdi.

Forutsetning 1: budsjetter/prognoser som er godkjent av ledelsen, tyder ikke på at ledelsen har til hensikt å skifte 
ut maskinen.

Maskinens gjenvinnbare beløp kan ikke estimeres separat, ettersom maskinens bruksverdi 

a)  kan avvike fra dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, 

 og

b)  bare kan beregnes for den kontantgenererende enhet som maskinen tilhører (produksjonslinjen).

Produksjonslinjen har ikke falt i verdi. Derfor skal det ikke innregnes noe tap ved verdifall for maskinen. Likevel 
kan det være nødvendig for foretaket å revurdere avskrivningsperioden eller avskrivningsmetoden for maskinen. 
En kortere avskrivningsperiode eller raskere avskrivningsmetode kan være nødvendig for å gjenspeile maskinens 
forventede gjenværende utnyttbare levetid eller mønsteret for hvordan foretaket forbruker økonomiske fordeler.

Forutsetning 2: budsjetter/prognoser godkjent av ledelsen gjenspeiler at ledelsen har til hensikt å skifte ut maskinen 
og selge den i nær framtid. Kontantstrømmene ved fortsatt bruk av maskinen og fram til den avhendes estimeres til 
å være ubetydelige.

Maskinens bruksverdi kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter. Derfor kan maskinens 
gjenvinnbare beløp beregnes, og det tas ikke hensyn til den kontantgenererende enheten som maskinen tilhører (dvs. 
produksjonslinjen). Ettersom maskinens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er lavere enn dens balanseførte verdi, 
innregnes det et tap ved verdifall for maskinen.

108.  etter at kravene i nr. 104 og nr. 105 er anvendt, skal det bare innregnes en forpliktelse for et eventuelt 
resterende tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet dersom dette kreves i henhold til en annen 
standard.

REVERSERING AV ET TAP VED VERDIFALL

109.  I nr. 110–116 angis kravene for reversering av et tap ved verdifall som er innregnet for en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet i tidligere perioder. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men de gjelder for både 
enkelteiendeler og kontantgenererende enheter. Ytterligere krav for enkelteiendeler er angitt i nr. 117–121, for 
kontantgenererende enheter i nr. 122 og nr. 123 og for goodwill i nr. 124 og nr. 125.

110.  et foretak skal på hvert rapporteringstidspunkt vurdere om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall 
som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom 
slike indikasjoner foreligger, skal foretaket estimere denne eiendelens gjenvinnbare beløp.

111.  ved vurdering av om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel 
enn goodwill i tidligere perioder, ikke lenger finnes eller er redusert, skal foretaket som et minimum ta 
følgende indikasjoner i betraktning:
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eksterne informasjonskilder

a)  eiendelens markedsverdi har steget betydelig i løpet av perioden.

b)  Betydelige endringer med gunstig innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller vil skje i 
nær framtid, i foretakets teknologiske, markedsmessige, økonomiske eller juridiske omgivelser, eller i det 
markedet som eiendelen er beregnet på.

c)  markedsrenter eller annen markedsmessig avkastning på investeringer har falt i løpet av perioden, og 
det er sannsynlig at disse reduksjonene vil påvirke diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av 
eiendelens bruksverdi, og øke eiendelens gjenvinnbare beløp vesentlig.

interne informasjonskilder

d)  Betydelige endringer med gunstig innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller forventes 
å skje i nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av eiendelens bruk eller forventede bruk. Disse 
endringene omfatter utgifter som har påløpt i løpet av perioden for å forbedre eiendelens inntjening eller 
omstrukturere virksomheten som eiendelen tilhører.

e)  Det foreligger dokumentasjon fra intern rapportering på at eiendelens inntjening er eller vil bli høyere 
enn forventet.

112.  Indikasjonene på en mulig reduksjon av et tap ved verdifall i nr. 111 tilsvarer i hovedsak indikasjonene på et 
mulig tap ved verdifall i nr. 12. 

113.  Dersom det foreligger indikasjon på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill, 
ikke lenger finnes eller er redusert, kan det bety at eiendelens gjenværende utnyttbare levetid, avskrivningsmetode 
eller restverdi må gjennomgås og justeres i henhold til den standard som gjelder for eiendelen, selv om det ikke 
reverseres noe tap ved verdifall for eiendelen.

114.  et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere perioder, skal bare 
reverseres dersom det etter innregning av siste tap ved verdifall har skjedd en endring i estimatene som ble 
brukt ved beregningen av eiendelens gjenvinnbare beløp. Dersom dette er tilfellet, skal eiendelens balanseførte 
verdi økes til dens gjenvinnbare beløp, bortsett fra i de tilfellene som omhandles av nr. 117. Denne økningen 
er en reversering av et tap ved verdifall.

115.  En reversering av et tap ved verdifall gjenspeiler en økning i eiendelens estimerte potensielle yteevne, enten ved 
bruk eller salg, siden tidspunktet da foretaket sist innregnet et tap ved verdifall for denne eiendelen. I henhold til 
nr. 130 kreves det at et foretak identifiserer endringen i estimater som forårsaker økningen i estimert potensiell 
yteevne. Følgende er eksempler på endringer i estimater:

a)  en endring i grunnlaget for gjenvinnbart beløp (dvs. om gjenvinnbart beløp er basert på virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter eller på bruksverdi),

b)  en endring i beløpet eller tidspunktet for estimerte framtidige kontantstrømmer eller en endring i 
diskonteringsrenten, dersom gjenvinnbart beløp var basert på bruksverdi, 

 eller

c)  en endring i estimatet på bestanddeler av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, dersom gjenvinnbart beløp 
var basert på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.
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116.  En eiendels bruksverdi kan bli høyere enn dens balanseførte verdi av den enkle grunn at nåverdien av framtidige 
inngående kontantstrømmer stiger etter hvert som de kommer nærmere i tid. Eiendelens potensielle yteevne stiger 
imidlertid ikke. Derfor reverseres ikke et tap ved verdifall bare på grunn av tidens gang (noen ganger omtalt som 
«avvikling» av diskontering), selv om eiendelens gjenvinnbare beløp blir høyere enn dens balanseførte verdi.

Reversering av et tap ved verdifall for en enkelt eiendel

117.  Den økte balanseførte verdien av en annen eiendel enn goodwill på grunn av reversering av et tap ved verdifall 
skal ikke overstige den balanseførte verdien som ville blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det 
ikke var innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen i tidligere år.

118.  Enhver økning i balanseført verdi av en annen eiendel enn goodwill utover den balanseførte verdien som ville 
blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det ikke var innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen i 
tidligere år, er en verdiregulering. Ved regnskapsføring av en slik verdiregulering anvender foretaket den standard 
som gjelder for eiendelen.

119.  en reversering av et tap ved verdifall for en annen eiendel enn goodwill skal umiddelbart innregnes i 
resultatet, med mindre eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen standard (for eksempel 
i henhold til modellen for verdiregulering i ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr»). enhver reversering av et 
tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel skal behandles som en positiv verdiregulering i samsvar med den 
andre standarden.

120.  En reversering av et tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel krediteres direkte mot egenkapital under 
verdireguleringsreserven. I det omfang et tap ved verdifall på samme verdiregulerte eiendel tidligere ble 
innregnet i resultatet, innregnes en reversering av dette tapet ved verdifall også i resultatet.

121.  etter innregning av en reversering av et tap ved verdifall skal satsene for avskrivning av eiendelen justeres i 
framtidige perioder, slik at eiendelens endrede balanseførte verdi, med fradrag av eventuell restverdi, fordeles 
systematisk over eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.

Reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet

122.  en reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet skal, bortsett fra goodwill, henføres 
proratarisk til enhetens eiendeler med de balanseførte verdiene av disse eiendelene. Disse økningene i 
balanseførte verdier skal behandles som reverseringer av tap ved verdifall for enkelteiendeler og innregnes i 
samsvar med nr. 119.

123.  når en reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet fordeles i henhold til nr. 122 skal 
en eiendels balanseførte verdi ikke økes til mer enn den laveste av følgende verdier:

a)  dens gjenvinnbare beløp (dersom det kan beregnes), 

og

b)  den balanseførte verdien som ville ha blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det ikke var 
innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen i tidligere perioder.

 reverseringsbeløpet for tapet ved verdifall som ellers skulle vært henført til eiendelen, skal fordeles proratarisk 
på de andre eiendelene i enheten, bortsett fra goodwill.
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Reversering av et tap ved verdifall for goodwill

124.  et tap ved verdifall innregnet for goodwill skal ikke reverseres i en etterfølgende periode.

125.  IAS 38: «Immaterielle eiendeler» tillater ikke innregning av internt opparbeidet goodwill. Enhver økning i 
det gjenvinnbare beløpet for goodwill i periodene etter innregning av et tap ved verdifall for slik goodwill 
er sannsynligvis en økning i internt opparbeidet goodwill, snarere enn en reversering av et tap ved verdifall 
innregnet for overtatt goodwill.

OPPLYSNINGER

126.  for hver klasse av eiendeler skal et foretak gi følgende opplysninger:

a)  omfanget av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet i løpet av perioden, samt under hvilken (hvilke) 
post(er) i resultatregnskapet disse tapene ved verdifall er ført,

b)  omfanget av reverseringer av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet i løpet av perioden, samt under 
hvilken (hvilke) post(er) i resultatregnskapet disse tapene ved verdifall er reversert,

c)  omfanget av tap ved verdifall for verdiregulerte eiendeler som er innregnet direkte mot egenkapital i løpet 
av perioden, og

d)  omfanget av reverseringer av tap ved verdifall for verdiregulerte eiendeler som er innregnet direkte mot 
egenkapital i løpet av perioden

127.  En eiendelsklasse er en gruppe eiendeler som er av likeartet type og brukes på likeartet måte i foretakets 
virksomhet.

128.  Informasjonene som kreves i henhold til nr. 126, kan framlegges sammen med andre opplysninger som gis 
om eiendelsklassen. Eksempelvis kan slik informasjon inngå i en avstemming av den balanseførte verdien av 
eiendom, anlegg og utstyr på begynnelsen og slutten av perioden, slik det kreves i henhold til IAS 16: «Eiendom, 
anlegg og utstyr».

129.  et foretak som rapporterer segmentinformasjon i samsvar med ias 14: «segmentrapportering», skal opplyse 
om følgende for hvert rapporteringspliktig segment, basert på foretakets primære rapporteringsformat:

a)  omfanget av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet og direkte mot egenkapital i løpet av perioden, 
og

b)  omfanget av reverseringer av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet og direkte mot egenkapital i 
løpet av perioden.

130.  et foretak skal opplyse om følgende for alle vesentlige tap ved verdifall innregnet eller reversert i løpet av 
perioden for en enkelteiendel, herunder goodwill, eller en kontantgenererende enhet:

a)  de hendelser og omstendigheter som førte til innregning eller reversering av tapet ved verdifall,

b)  omfanget av det innregnede eller reverserte tapet ved verdifall,
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c)  for en enkelt eiendel: 

i)  eiendelens natur,

 og

ii)  dersom foretaket rapporterer segmentinformasjon i samsvar med ias 14, det rapporteringspliktige 
segmentet som eiendelen tilhører, basert på foretakets primære rapporteringsformat,

d)  for en kontantgenererende enhet: 

i)  en beskrivelse av den kontantgenererende enheten (for eksempel om den er en produksjonslinje, 
et anlegg, et virksomhetsområde, et geografisk område eller et rapporteringspliktig segment som 
definert i ias 14), 

ii)  omfanget av det innregnede eller reverserte tapet ved verdifall etter klasse av eiendeler og, dersom 
foretaket rapporterer segmentinformasjon i samsvar med ias 14, etter rapporteringspliktig segment 
basert på foretakets primære rapporteringsformat, 

 og

iii)  dersom sammensetningen av eiendeler ved identifikasjonen av den kontantgenererende enheten har 
endret seg siden siste estimat på den kontantgenererende enhetens eventuelle gjenvinnbare beløp, en 
beskrivelse av den nåværende og tidligere måten å sette sammen eiendeler på, og årsaken til endring 
av metoden for å identifisere den kontantgenererende enheten, 

e)  hvorvidt eiendelens (den kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp er dens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter eller dens bruksverdi, 

f)  dersom gjenvinnbart beløp er virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, grunnlaget som ble brukt for å 
beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter (for eksempel om virkelig verdi ble beregnet med henvisning 
til et aktivt marked), og 

g)  dersom gjenvinnbart beløp er lik bruksverdi, diskonteringsrenten(e) som ble brukt i det aktuelle estimatet 
og eventuelle tidligere estimater på bruksverdien.

131.  et foretak skal opplyse om følgende for de samlede tap ved verdifall og de samlede reverseringene av tap ved 
verdifall innregnet i løpet av perioden, som det ikke er gitt noen informasjon om i samsvar med nr. 130:

a)  de viktigste eiendelsklassene som påvirkes av tap ved verdifall, og de viktigste eiendelsklassene som 
påvirkes av reverseringer av tap ved verdifall, og 

b)  de viktigste hendelsene og omstendighetene som førte til innregning eller reversering av disse tapene ved 
verdifall. 

132.  Et foretak oppfordres til å opplyse om forutsetningene som ble benyttet ved beregningen av gjenvinnbart beløp 
for eiendelene (de kontantgenererende enhetene) i løpet av perioden. Imidlertid krever nr. 134 at et foretak 
opplyser om de estimatene som ble benyttet til å måle det gjenvinnbare beløpet av en kontantgenererende enhet 
når goodwill eller en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid inkluderes i denne enhetens balanseførte 
verdi.

133.  Dersom en andel av goodwill overtatt i en virksomhetssammenslutning i løpet av perioden ikke er tilordnet 
en kontantgenererende enhet (gruppe av enheter) på rapporteringstidspunktet, skal det, i samsvar med nr. 84, 
opplyses om beløpet for ikke-tilordnet goodwill sammen med grunnene til at dette beløpet ikke er tilordnet.
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 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 bokstav a)–f) for alle kontantgenererende enheter 
(grupper av enheter) der den balanseførte verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt 
utnyttbar levetid som er tilordnet denne enheten (gruppen av enheter), er betydelig sammenlignet med 
foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar 
levetid:

a)  den balanseførte verdien av goodwill tilordnet enheten (gruppen av enheter), 

b)  den balanseførte verdien av immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid henført til enheten 
(gruppen av enheter), 

c)  grunnlaget som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er beregnet ut fra (dvs. bruksverdi 
eller virkelig verdi fratrukket salgsutgifter), 

d)  dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på bruksverdi, 

i)  en beskrivelse av hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sine framskrivninger 
av kontantstrømmer på for perioden som omfattes av de siste budsjetter/prognoser. De viktigste 
forutsetningene er de som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er mest sensitive 
overfor, 

ii)  en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til hver av de viktigste 
forutsetningene, enten denne verdien (disse verdiene) gjenspeiler tidligere erfaringer eller, dersom 
dette er hensiktsmessig, er i overensstemmelse med eksterne informasjonskilder, og i motsatt fall, 
hvordan og hvorfor de skiller seg fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder, og 

iii)  perioden som ledelsen har framskrevet kontantstrømmer for, basert på finansielle budsjetter/prognoser 
godkjent av ledelsen og, når det benyttes en lengre periode enn fem år for en kontantgenererende 
enhet (gruppe av enheter), en forklaring på hvorfor det er berettiget med en slik lengre periode, 

iv)  vekstraten som benyttes til å ekstrapolere framskrivninger av kontantstrømmer ut over perioden 
som omfattes av de siste budsjettene/prognosene, samt begrunnelsen for å bruke en vekstrate som 
overstiger den langsiktige gjennomsnittlige vekstraten for produktene, industrigrenene eller landet 
eller landene der foretaket driver sin virksomhet, eller for markedet som enheten (gruppen av enheter) 
er beregnet på, og 

v)  den (de) diskonteringsrenten(e) som benyttes på framskrivningene av kontantstrømmer, 

e)  dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på virkelig verdi fratrukket 
salgsutgifter, hvilken metode som er benyttet til å beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Dersom 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter ikke beregnes ved hjelp av en observerbar markedspris for enheten 
(gruppen av enheter), skal det også gis følgende opplysninger :

i)  en beskrivelse av hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sin fastsettelse av 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter på. De viktigste forutsetningene er de som gjenvinnbart beløp 
for enheten (gruppen av enheter) er mest sensitive overfor, 

ii)  en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til hver av de viktigste 
forutsetningene, enten denne verdien (disse verdiene) gjenspeiler tidligere erfaringer eller, dersom 
dette er hensiktsmessig, er i overensstemmelse med eksterne informasjonskilder, og i motsatt fall, 
hvordan og hvorfor de skiller seg fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder, og 
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f)  dersom en endring innenfor et rimelig mulighetsområde av en viktig forutsetning som ledelsen har basert 
sin fastsettelse av gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) på, ville føre til at balanseført verdi 
av enheten (gruppen av enheter) overstiger dens gjenvinnbare beløp: 

i) beløpet som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) overstiger dens balanseførte verdi 
med, 

ii)  verdien som er henført til den viktigste forutsetningen, og 

iii)  beløpet som verdien henført til de viktigste forutsetningene må endres med, etter innarbeiding av 
eventuelle påfølgende virkninger av denne endringen på de andre variablene som ble benyttet til å 
måle gjenvinnbart beløp, for at gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) skal være lik 
dens balanseførte verdi.

135.  Dersom noen eller alle balanseførte verdier av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar 
levetid henføres over flere kontantgenererende enheter (grupper av enheter), og beløpet som tilordnes hver 
enhet (gruppe av enheter) ikke er betydelig i sammenligning med foretakets samlede balanseførte verdier av 
goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, skal det opplyses om dette, samt om den 
samlede balanseførte verdien av goodwill eller immateriell eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid tilordnet 
disse enhetene (gruppene av enheter). Dersom de gjenvinnbare beløpene for noen av disse enhetene (gruppene 
av enheter) i tillegg er basert på den(de) samme viktigste forutsetningen(e) og den samlede balanseførte 
verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid tilordnet disse enhetene 
(gruppene av enheter) er betydelig i sammenligningen med foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill 
eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, skal foretaket opplyse om dette, og dessuten om 

a)  samlet balanseført verdi av goodwill tilordnet disse enhetene (gruppene av enheter), 

b)  samlet balanseført verdi av immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid tilordnet disse enhetene 
(gruppene av enheter), 

c)  en beskrivelse av den (de) viktigste forutsetningen(e),

d)  en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til den (de) viktigste forutsetningen(e), 
enten denne verdien (disse verdiene) gjenspeiler tidligere erfaringer eller, dersom dette er hensiktsmessig, 
er i overensstemmelse med eksterne informasjonskilder, og, dersom de ikke er det, hvordan og hvorfor de 
skiller seg fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder, og 

e)  dersom en endring innenfor et rimelig mulighetsområde av den (de) viktigste forutsetningen(e) ville 
føre til at de samlede balanseførte verdiene av enhetene (gruppene av enheter) overstiger deres samlede 
gjenvinnbare beløp, 

i) beløpet som det samlede gjenvinnbare beløpet for enhetene (gruppene av enheter) overstiger deres 
samlede balanseførte verdi med, 

ii)  verdien(e) som er henført til den (de) viktigste forutsetningen(e), og 

iii)  beløpet som verdien(e) knyttet til den (de) viktigste forutsetningen(e) må endres med, etter innarbeiding 
av eventuelle påfølgende virkninger av endringen på de andre variablene som ble benyttet til å måle 
gjenvinnbart beløp, for at samlet gjenvinnbart beløp for enhetene (gruppene av enheter) skal være lik 
deres samlede balanseførte verdier.

136.  Den nyeste detaljerte beregningen av gjenvinnbart beløp for en kontantgenererende enhet (gruppe av enheter) 
foretatt i en tidligere periode, kan i samsvar med nr. 24 eller nr. 99, overføres og benyttes i testen for tap ved 
verdifall for enheten (gruppen av enheter) i inneværende periode, forutsatt at nærmere angitte kriterier er oppfylt. 
Når dette er tilfellet, gjelder opplysningene for enheten (gruppen av enheter) som innarbeides i de opplysningene 
som kreves av nr. 134 og nr. 135, også for den overførte beregningen av gjenvinnbart beløp.
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137. Eksempel 9 viser hvilke opplysninger som kreves av nr. 134 og nr. 135. 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

138.  Dersom et foretak i samsvar med nr. 85 i ifrs 3: «virksomhetssammenslutninger» velger å anvende ifrs 
3 fra et tidligere tidspunkt enn ikrafttredelsestidspunktene fastsatt i nr. 78–84 i ifrs 3, skal foretaket også 
anvende denne standard fremadrettet fra samme tidspunkt.

139.  i alle andre tilfeller skal et foretak anvende denne standard 

a)  på goodwill og immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger der avtaletidspunktet er 
31. mars 2004 eller senere,

 og

b)  fremadrettet på alle andre eiendeler for begynnelsen av det første årsregnskapet som begynner 31. mars 
2004 eller senere.

140.  foretak som nr. 139 kommer til anvendelse for, oppfordres til å anvende kravene i denne standard før 
ikrafttredelsestidspunktene nevnt i nr. 139. Dersom et foretak imidlertid anvender denne standard før de 
samme ikrafttredelsestidspunktene, skal foretaket også anvende ifrs 3 og ias 38: «immaterielle eiendeler» 
(revidert 2004) fra de samme tidspunktene.

OPPHEVING AV IAS 36 (UTGITT 1998)

141.  Denne standard erstatter IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (utgitt 1998).



24.4.2008 Nr. 22/657EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 36

VEDLEGG A

Bruke nåverditeknikker for å måle bruksverdi 

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard. Det gir veiledning om bruken av nåverditeknikker ved måling av 
bruksverdi. Selv om begrepet «eiendel» brukes i veiledningen, gjelder det også for en gruppe av eiendeler som utgjør 
en kontantgenererende enhet.

Bestanddelene i en nåverdimåling

A1.  Følgende elementer gir til sammen uttrykk for de økonomiske differansene mellom eiendeler:

a)  et estimat på den framtidige kontantstrømmen, eller i mer komplekse tilfeller, serier av framtidige 
kontantstrømmer som foretaket forventer å motta fra eiendelen, 

b)  forventninger om mulige variasjoner i beløpet eller tidsplanen for disse kontantstrømmene, 

c)  tidsverdien av penger, representert ved gjeldende markedssats for risikofrie renter, 

d)  prisen på å bære usikkerheten som ligger i eiendelen, 

 og

e)  andre, noen ganger uidentifiserbare, faktorer (for eksempel illikviditet) som deltakerne i markedet vil 
gjenspeile ved prisingen de framtidige kontantstrømmene som foretaket forventer å motta fra eiendelen.

A2.  Dette vedlegg viser to metoder for beregning av nåverdi, og begge disse kan benyttes til å estimere bruksverdien 
av en eiendel, avhengig av omstendighetene. I henhold til den «tradisjonelle» metoden er justeringer for faktorene 
b)–e) beskrevet i nr. A1 innebygd i diskonteringsrenten. I henhold til metoden for «forventet kontantstrøm» er 
faktorene b), d) og e) årsak til justeringer når de risikojusterte forventede kontantstrømmene skal beregnes. 
Uansett hvilken metode et foretak anvender for å vise forventningene om mulige variasjoner i beløpet eller 
tidsplanen for framtidige kontantstrømmer, skal resultatet være å gjenspeile forventet nåverdi av de framtidige 
kontantstrømmene, dvs. det veide gjennomsnittet av alle mulige utfall.

Generelle prinsipper 

A3.  Teknikkene som benyttes til å estimere framtidig kontantstrømmer og rentesatser, vil variere fra én situasjon til 
en annen, avhengig av omstendighetene omkring den relevante eiendelen. Følgende generelle prinsipper styrer 
imidlertid enhver anvendelse av nåverditeknikker ved måling av eiendeler:

a)  Rentesatser som benyttes til å diskontere kontantstrømmer, skal gjenspeile forutsetninger som er i 
overensstemmelse med dem som ligger i de estimerte kontantstrømmene. Hvis ikke, vil virkningen av noen 
av forutsetningene bli tatt med to ganger eller oversett. En diskonteringsrente på 12 prosent kan for eksempel 
anvendes på kontraktsmessige kontantstrømmer på et utlån. Denne renten gjenspeiler forventninger om 
framtidige mislighold av lån med særlige kjennetegn. Den samme rentesatsen på 12 prosent skal ikke 
benyttes til å diskontere forventede kontantstrømmer fordi disse kontantstrømmene allerede gjenspeiler 
forutsetninger om framtidige mislighold.

b)  Estimerte kontantstrømmer og diskonteringsrenter skal være uten systematiske skjevheter og uten faktorer 
som ikke har noen tilknytning til den relevante eiendelen. En overlagt undervurdering av estimerte netto 
kontantstrømmer for å forbedre den tilsynelatende framtidige lønnsomheten av en eiendel gir for eksempel 
en systematisk skjevhet ved målingen.

c)  Estimerte kontantstrømmer eller diskonteringsrenter skal gjenspeile området av mulig utfall heller enn et 
enkelt, mest sannsynlig beløp, eller et mulig minimums eller maksimumsbeløp.
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Beregning av nåverdi med tradisjonell metode og med metode for forventet kontantstrøm 

Tradisjonell metode

A4.  Ved regnskapsmessig anvendelse av nåverdi har det tradisjonelt vært benyttet et enkelt sett av estimerte 
kontantstrømmer og en enkelt diskonteringsrente, ofte beskrevet som «rente i samsvar med risiko». Den 
tradisjonelle metoden forutsetter i virkeligheten at en enkelt konvensjon for diskonteringsrente kan inneholde 
alle forventningene om framtidige kontantstrømmer og tilhørende risikopremie. Derfor legger den tradisjonelle 
metoden mest vekt på valg av diskonteringsrenten.

A5.  Under noen omstendigheter, for eksempel der sammenlignbare eiendeler kan observeres i markedet, er en 
tradisjonell metode relativt enkel å anvende. For eiendeler med kontraktsmessige kontantstrømmer er metoden 
i overensstemmelse med den måten som deltakere i markedet beskriver eiendeler på, som «en 12 prosents 
obligasjon».

A6.  Det kan imidlertid være at den tradisjonelle metoden ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til enkelte komplekse 
målingsproblemer, for eksempel måling av ikke-finansielle eiendeler der det ikke finnes noe marked for 
elementet eller sammenlignbare elementer. En grundig søking etter «rente i samsvar med risiko» krever analyse 
av minst to elementer — en eiendel som eksisterer i markedet og som har en observert rentesats, og eiendelen 
som blir målt. Den hensiktsmessige diskonteringsrenten for kontantstrømmene som måles, må kunne utledes fra 
den observerbare rentesatsen i denne andre eiendelen. For å kunne utlede dette må kjennetegnene til den andre 
eiendelens kontantstrømmer være tilsvarende dem som gjelder for eiendelen som måles. Derfor må den som 
utfører målingen, gjøre følgende:

a)  identifisere settet med kontantstrømmer som skal diskonteres, 

b)  identifisere en annen eiendel i markedet som synes å ha tilsvarende kjennetegn med hensyn til 
kontantstrømmer, 

c)  sammenligne settene med kontantstrømmer fra de to elementene for å sikre at de ligner hverandre (er 
for eksempel begge settene kontraktsmessige kontantstrømmer, eller er ett av dem en kontraktsmessig 
kontantstrøm og det andre en estimert kontantstrøm?), 

d)  vurdere om det er et element i en post som ikke er til stede i den andre (er for eksempel den ene mindre likvid 
enn den andre?), 

 og

e)  vurdere om begge settene av kontantstrømmer med sannsynlighet vil oppføre seg (dvs. variere) på lignende 
måte under endrede økonomiske forhold.

Metoden for forventet kontantstrøm

A7.  Metoden for forventet kontantstrøm er i enkelte situasjoner et mer effektivt måleverktøy enn den tradisjonelle 
metoden. Ved utviklingen av en måling bruker metoden for forventet kontantstrøm alle forventninger om mulige 
kontantstrømmer istedenfor en enkelt, mest sannsynlig kontantstrøm. En kontantstrøm kan for eksempel være 
VE 100, VE 200 eller VE 300 med sannsynligheter på henholdsvis 10 prosent, 60 prosent og 30 prosent. Den 
forventede kontantstrømmen er VE 220. Metoden for forventet kontantstrøm skiller seg på denne måten fra 
den tradisjonelle metoden ved at den fokuserer på direkte analyse av de relevante kontantstrømmene og på mer 
eksplisitte opplysninger om forutsetningene som benyttes i målingen.
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A8.  Metoden for forventet kontantstrøm tillater også bruk av nåverditeknikker når tidsplanen for kontantstrømmer er 
usikker. En kontantstrøm på VE 1000 kan for eksempel mottas om ett år, to år eller tre år med sannsynligheter 
på henholdsvis 10 prosent, 60 prosent og 30 prosent. Eksemplet nedenfor viser beregningen av forventet nåverdi 
i en slik situasjon.

Nåverdi av VE 1 000 om 1 år til 5 % VE 952,38

Sannsynlighet 10,00 % VE 95,24

Nåverdi av VE 1 000 om 2 år til 5,25 % VE 902,73

Sannsynlighet 60,00 % VE 541,64

Nåverdi av VE 1 000 om 3 år til 5,50 % VE 851,61

Sannsynlighet 30,00 % VE 255,48

Forventet nåverdi VE 892,36

A9.  Den forventede nåverdien på VE 892,36 skiller seg fra den tradisjonelle ideen om et beste estimat på VE 902,73 
(med en sannsynlighet på 60 prosent). En beregning av tradisjonell nåverdi som anvendes på dette eksemplet, 
krever at det tas en avgjørelse om hvilken av de mulige tidsplanene for kontantstrømmer som skal benyttes, 
og vil dermed ikke gjenspeile sannsynlighetene ved andre tidsplaner. Dette skyldes at diskonteringsrenten i en 
tradisjonell nåverdiberegning ikke kan gjenspeile usikkerhet med hensyn til tidsplaner.

A10.  Bruken av sannsynligheter er et viktig element i metoden for forventet kontantstrøm. Enkelte spørsmål med 
hensyn til fordeling av sannsynligheter på svært subjektive estimater kan vise en større grad av presisjon enn den 
som faktisk foreligger. Korrekt anvendelse av den tradisjonelle metoden (slik den er beskrevet i nr. A6) krever 
imidlertid de samme estimatene og den samme subjektiviteten uten at den gir den beregningsmessige åpenheten 
som metoden for forventet kontantstrøm gir.

A11.  Mange estimater utviklet i gjeldende praksis har allerede innarbeidet i seg elementene i forventede 
kontantstrømmer på en uformell måte. I tillegg står regnskapsførere ofte overfor behovet for å kunne måle en 
eiendel ved hjelp av begrenset informasjon om sannsynlighetene for mulig kontantstrømmer. En regnskapsfører 
kan for eksempel stå overfor følgende situasjoner:

a)  Det estimerte beløpet faller et eller annet sted mellom VE 50 og VE 250, men ingen av beløpene innenfor 
dette området er mer sannsynlig enn et annet beløp. Basert på disse begrensede opplysningene er den 
estimerte forventede kontantstrømmen VE 150 [(50 + 250)/2].

b)  Det estimerte beløpet faller et eller annet sted mellom VE 50 og VE 250, og det mest sannsynlige beløpet 
er VE 100. Sannsynlighetene knyttet til hvert enkelt beløp er imidlertid ukjente. Basert på disse begrensede 
opplysningene er den estimerte forventede kontantstrømmen VE 133,33 [(50 + 100 + 250)/3].

c)  Det estimerte beløpet vil bli VE 50 (10 prosent sannsynlighet), VE 250 (30 prosent sannsynlighet) eller 
VE 100 (60 prosent sannsynlighet). Basert på disse begrensede opplysningene er den estimerte forventede 
kontantstrømmen VE 140 [(50 × 0,10) + (250 × 0,30) + (100 × 0,60)].

 I hvert enkelt tilfelle vil den estimerte forventede kontantstrømmen sannsynligvis gi et bedre estimat på 
bruksverdien enn det laveste beløpet, det mest sannsynlige beløpet eller det høyeste beløpet alene.

A12.  Anvendelsen av metoden for forventet kontantstrøm er underlagt en nytte-/kostnadsrestriksjon. I noen tilfeller 
kan et foretak ha tilgang til omfattende opplysninger og vil kunne utvikle en rekke kontantstrømscenarier. 
I andre tilfeller kan det være at et foretak ikke er i stand til å utvikle noe mer enn generell informasjon om 
kontantstrømmenes variabilitet uten å pådra seg betydelige utgifter. Foretaket må veie utgiftene ved å få tak i 
tilleggsinformasjon opp mot den ekstra påliteligheten som slik informasjon vil gi til målingen.
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A13.  Enkelte hevder at teknikker for forventet kontantstrøm ikke er egnede for å måle en enkelt post eller en post 
med et begrenset antall mulige utfall. De gir et eksempel med en eiendel med to mulige utfall, en 90 prosent 
sannsynlighet for at kontantstrømmen vil bli VE 10 og en 10 prosent sannsynlighet for at kontantstrømmen vil bli 
VE 1 000. De observerer at den forventede kontantstrømmen i eksemplet er VE 109, og kritiserer dette resultatet 
for ikke å representere noen av beløpene som til slutt vil bli betalt.

A14.  Påstander som den foregående gjenspeiler en underliggende uenighet med hensyn til målingens formål. Dersom 
formålet er akkumulering av utgifter som vil påløpe, kan det være at forventede kontantstrømmer ikke gir et 
representativt pålitelig estimat på den forventede utgiften. Denne standard dreier seg imidlertid om å måle en 
eiendels gjenvinnbare beløp. Det er ikke sannsynlig at det gjenvinnbare beløpet for eiendelen i dette eksemplet 
vil bli VE 10, selv om det er den mest sannsynlige kontantstrømmen. Dette skyldes at en måling på VE 10 ikke 
inkorporerer usikkerheten ved kontantstrømmen i målingen av eiendelen. Den usikre kontantstrømmen blir 
isteden presentert som om den var en sikker kontantstrøm. Ikke noe rasjonelt foretak ville selge en eiendel med 
disse kjennetegnene for VE 10.

Diskonteringsrente

A15. Uansett hvilken metode et foretak benytter for å måle bruksverdien av en eiendel, skal rentesatser som brukes til 
å diskontere kontantstrømmer, ikke gjenspeile risiko som de estimerte kontantstrømmene allerede er justert for. I 
så fall vil virkningen av noen av forutsetningene bli tatt med to ganger.

A16. Når en sats som er spesifikk for eiendelen, ikke er direkte tilgjengelig i markedet, bruker foretaket en sats med 
tilsvarende trekk for å estimere diskonteringsrenten. Formålet er så langt det er mulig å foreta en markedsvurdering 
av

a)  pengenes tidsverdi for alle perioder fram til slutten av eiendelens utnyttbare levetid, 

og

b)  faktorene b), d) og e) beskrevet i nr. A1, i den grad disse faktorene ikke har medført justeringer når de komme 
estimerte kontantstrømmene skal beregnes.

A17. Som utgangspunkt for å gjøre et slikt estimat kan foretaket ta følgende satser i betraktning:

a) Foretakets veide gjennomsnittlige kapitalkostnader beregnet ved bruk av teknikker som «Capital Asset 
Pricing Model»,

b)  foretakets direkte lånerente,

og

c)  andre lånerenter i markedet.

A18.  Disse satsene må imidlertid justeres 

a)  for å gjenspeile markedets vurdering av de særskilte risikofaktorene knyttet til eiendelens estimerte 
kontantstrømmer, 

og

b)  for å ekskludere risiko som ikke er relevant for eiendelens estimerte kontantstrømmer, eller som de estimerte 
kontantstrømmene allerede er justert for.

 Det skal tas hensyn til risiko knyttet til land, valuta og priser.
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A19.  Diskonteringsrenten er uavhengig av foretakets kapitalstruktur og måten foretaket finansierte kjøpet av eiendelen, 
fordi de framtidige kontantstrømmene som forventes å oppstå fra eiendelen, ikke er avhengige av hvordan 
foretaket har finansiert kjøpet av eiendelen.

A20.  Nr. 55 krever at diskonteringsrenten som benyttes, er en sats før skatt. Når grunnlaget for å estimere 
diskonteringsrenten er etter skatt, justeres dette grunnlaget for å gjenspeile satsen før skatt.

A21.  Et foretak bruker normalt én enkelt diskonteringsrente ved estimering av en eiendels bruksverdi. Imidlertid 
bruker foretaket separate diskonteringsrenter for forskjellige framtidige perioder når bruksverdien er sensitiv 
overfor forskjeller i risiko i forskjellige perioder, eller overfor rentens terminstruktur.
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VEDLEGG B

Endring av IAS 16

Endringen i dette vedlegg skal anvendes når et foretak anvender IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003). 
Den erstattes når IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (revidert 2004) trer i kraft. Dette vedlegg erstatter de påfølgende 
endringene som IAS 16 (revidert 2003) gjør i IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (utgitt 1998). IAS 36 (revidert 2004) 
innarbeider kravene i numrene i dette vedlegg. Følgelig er endringene fra IAS 16 (revidert 2003) ikke nødvendige når 
et foretak blir underlagt IAS 36 (revidert 2004). Derfor kommer dette vedlegg bare til anvendelse for foretak som velger 
å anvende IAS 16 (revidert 2003) før dens ikrafttredelsestidspunkt.

B1. I IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» gjøres følgende endringer.

I vedlegget skal nr. A4 lyde:

A4.  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (utgitt 1998) gjøres følgende endringer.

 I standardens nr. 4, 9, 34, 37, 38, 41, 42, 59, 96 og 104 gjøres følgende endringer:

4.  Denne standard gjelder for eiendeler som balanseføres til regulert verdi (virkelig verdi) i henhold 
til andre standarder, for eksempel verdireguleringsmodellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». 
Identifikasjon av om en verdiregulert eiendel har falt i verdi, avhenger imidlertid av grunnlaget for 
beregningen av virkelig verdi:

…

9.  ved vurdering av om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, skal et foretak minst 
ta hensyn til følgende indikasjoner:

…

interne informasjonskilder

…

f)  Betydelige endringer med negativ innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden eller vil 
skje i nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av en eiendels bruk eller forventet bruk. slike 
endringer omfatter eiendeler som blir uvirksomme, planer om opphør eller omstrukturering av den 
virksomhet eiendelen tilhører, og planer om avhending av en eiendel på et tidligere tidspunkt enn 
forventet,

 og

…

34.  Framskrivning av utgående kontantstrømmer omfatter den daglige service av eiendelen, og dessuten 
framtidige fellesutgifter som kan knyttes direkte til bruken av eiendelen eller henføres til bruken av eiendelen 
på en rimelig og ensartet måte.

37.  framtidige kontantstrømmer skal estimeres for eiendelen i dens aktuelle tilstand. estimater på framtidige 
kontantstrømmer skal ikke omfatte framtidige inngående eller utgående kontantstrømmer som forventes 
å oppstå som følge av 

…

b)  forbedring eller oppgradering av eiendelens inntjening.
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38.  Fordi framtidige kontantstrømmer estimeres for eiendelen i dens aktuelle tilstand, gjenspeiler bruksverdien 
ikke 

…

b)  framtidige utgående kontantstrømmer som vil forbedre eller oppgradere eiendelens inntjening, eller 
tilknyttede inngående kontantstrømmer som forventes å oppstå av slike utgående kontantstrømmer.

41.  Inntil et foretak pådrar seg inngående kontantstrømmer som forbedrer en eiendels inntjening, omfatter 
estimater på framtidige kontantstrømmer ikke estimerte framtidige inngående kontantstrømmer som 
forventes å oppstå fra økningen i økonomiske fordeler tilknyttet den utgående kontantstrømmen (se eksempel 
6 i vedlegg A).

42.  Estimater på framtidige kontantstrømmer omfatter framtidige utgående kontantstrømmer som er nødvendige 
for å opprettholde nivået av økonomiske fordeler som forventes å oppstå av eiendelen i dens nåværende 
tilstand. Når en kontantgenererende enhet består av eiendeler med ulik estimert utnyttbar levetid, og alle 
er essensielle for enhetens løpende drift, anses en utskifting til eiendeler med kortere utnyttbar levetid for 
å være en del av den daglige service av enheten når de framtidige kontantstrømmene tilknyttet enheten 
skal estimeres. Tilsvarende når en enkelt eiendel består av bestanddeler med ulik estimert utnyttbar levetid, 
anses en utskifting til bestanddeler med kortere utnyttbar levetid for å være en del av den daglige service av 
eiendelen når de framtidige kontantstrømmene som genereres av eiendelen, skal estimeres.

59.  et tap ved verdifall skal umiddelbart innregnes som kostnad i resultatregnskapet, med mindre 
eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen standard (for eksempel i henhold til 
verdireguleringsmodellen i ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr»). tap ved verdifall på en verdiregulert 
eiendel skal behandles som negativ verdiregulering i henhold til den andre standarden.

96.  ved vurdering av om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en eiendel 
i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert, skal foretaket som minst ta følgende indikasjoner i 
betraktning:

…

interne informasjonskilder

d)  Betydelige endringer med gunstig innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller 
forventes å skje i nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av eiendelens bruk eller forventede 
bruk. Disse endringene omfatter utgifter som har påløpt i løpet av perioden for å forbedre eiendelens 
inntjening eller omstrukturere virksomheten som eiendelen tilhører,

 og

…

104.  reversering av et tap ved verdifall for en eiendel skal umiddelbart innregnes som inntekt i resultatregnskapet, 
med mindre eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen standard (for eksempel i 
henhold til verdireguleringsmodellen i ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr»). enhver reversering av et 
tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel skal behandles som en positiv verdiregulering i henhold til 
den andre standarden.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 38

Immaterielle eiendeler

OVERSIKT

Nr.
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Virkeområde 2-7

Definisjoner 8-17

Immaterielle eiendeler 9-17

Identifiserbarhet 11-12

Kontroll 13-16

Framtidige økonomiske fordeler 17

Innregning og måling 18-67

Separat kjøp 25-32
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Måling av virkelig verdi av en immateriell eiendel anskaffet i en virksomhetssammenslutning 35-41
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Anskaffelse ved hjelp av offentlige tilskudd 44
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Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid 107-110

Gjennomgåelse av vurdering av utnyttbar levetid 109-110

Gjenvinning av balanseført verdi – tap ved verdifall 111

Utrangering og avhending 112-117
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Annen informasjon 128

Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 129-132

Bytte av lignende eiendeler 131

Tidlig anvendelse 132
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Denne reviderte standard erstatter IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (1998), og kommer til anvendelse 

a)  ved en overtakelse, på immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger der avtaletidspunktet er 
31. mars 2004 eller senere, og

b)  på alle andre immaterielle eiendeler for årsregnskap som begynner 31. mars 2004 eller senere.

Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av immaterielle eiendeler som ikke 
omhandles spesielt i en annen standard. Denne standard krever at et foretak innregner en immateriell eiendel 
dersom, og bare dersom, visse kriterier er oppfylt. Denne standard angir hvordan den balanseførte verdien av 
immaterielle eiendeler skal måles, og krever dessuten at det gis visse opplysninger om immaterielle eiendeler.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av immaterielle eiendeler, unntatt

a)  immaterielle eiendeler som hører inn under virkeområdet til en annen regnskapsstandard,
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b)  finansielle eiendeler slik de er definert i ias 39: «finansielle instrumenter — innregning og måling», 

 og

c)  mineralrettigheter samt utgifter til utvinning av eller utvikling og raffinering av mineraler, olje, naturgass 
og lignende ikke-fornybare ressurser.

3.  Dersom en annen standard fastsetter hvordan en bestemt type immateriell eiendel skal regnskapsføres, skal et 
foretak anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Denne standard gjelder for eksempel ikke 
for

a)  immaterielle eiendeler som holdes av et foretak for salg som del av foretakets ordinære virksomhet (se IAS 2: 
«Beholdninger» og IAS 11: «Anleggskontrakter»),

b)  eiendeler ved utsatt skatt (se IAS 12: «Inntektsskatt»),

c)  leieavtaler som hører inn under virkeområdet til IAS 17: «Leieavtaler»,

d)  eiendeler som oppstår av ytelser til ansatte (se IAS 19: «Ytelser til ansatte»),

e)  finansielle eiendeler, som definert i IAS 39. Innregning og måling av enkelte finansielle eiendeler omhandles 
av IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap», IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» og 
IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet»,

f)  goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger»), 

g)  periodiserte anskaffelsesutgifter, samt immaterielle eiendeler, som oppstår av en forsikringsgivers 
kontraktsmessige rettigheter i henhold til forsikringskontrakter innenfor virkeområdet til IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter». IFRS 4 fastsetter særlig opplysningskrav for slike periodiserte anskaffelsesutgifter, 
men ikke for tilsvarende immaterielle eiendeler. Derfor kommer opplysningskravene i denne standard til 
anvendelse for slike immaterielle eiendeler, 

h)  immaterielle anleggsmidler klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert 
som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

4.  Enkelte immaterielle eiendeler kan omfattes av eller ha fysisk substans, som for eksempel en kompaktplate (CD) 
(når det gjelder dataprogramvare), juridisk dokumentasjon (når det gjelder en lisens eller et patent) eller film. Når 
det skal avgjøres hvorvidt en eiendel som inneholder både immaterielle og materielle elementer, skal behandles i 
henhold til IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» eller som immateriell eiendel i henhold til denne standard, må et 
foretak utøve skjønn med hensyn til hvilket element som må anses som mest betydningsfullt. Dataprogramvare for 
et datamaskinkontrollert maskinverktøy som ikke kan benyttes uten denne spesielle programvaren, er for eksempel 
en integrert del av maskinvaren som den er tilknyttet, og behandles derfor som eiendom, anlegg og utstyr. Det 
samme gjelder for operativsystemet til en datamaskin. I tilfeller der programvaren ikke er en integrert del av den 
tilknyttede maskinvaren, behandles programvare som en immateriell eiendel.

5.  Denne standard anvendes blant annet på utgifter til annonsering, opplæring og oppstart samt forsknings- og 
utviklingsaktiviteter. Forsknings- og utviklingsaktiviteter er rettet mot utvikling av kunnskap. Selv om slik 
virksomhet kan føre til en eiendel med fysisk substans (for eksempel en prototyp), er den fysiske bestanddelen 
av eiendelen derfor sekundært i forhold til den immaterielle bestanddelen, det vil si den kunnskap som ligger i 
eiendelen.

6.  Når det gjelder en finansiell leieavtale, kan den underliggende eiendelen være enten materiell eller immateriell. 
Etter førstegangsinnregning regnskapsfører en leietaker en immateriell eiendel som holdes i henhold til en 
finansiell leieavtale, i samsvar med denne standard. Rettigheter i henhold til lisensavtaler for enheter som 
kinofilmer, videoopptak, skuespill, manuskripter, patenter og opphavsretter, faller utenfor virkeområdet til IAS 17 
og innenfor virkeområdet til denne standard.
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7.  Avgrensning av en standards virkeområde kan forekomme dersom aktiviteter eller transaksjoner er så spesialiserte 
at de fører til regnskapsmessige spørsmål som det kan være nødvendig å behandle på en helt annen måte. Slike 
spørsmål oppstår ved regnskapsføring av utgifter til utvinning av eller utvikling og raffinering av olje, naturgass 
og mineralforekomster i utvinningsindustrien, og når det gjelder forsikringskontrakter. Denne standard gjelder 
derfor ikke utgifter ved slike virksomheter og kontrakter. Denne standard gjelder imidlertid for andre immaterielle 
eiendeler (for eksempel programvare) som benyttes i og for andre utgifter (for eksempel oppstartsutgifter) som 
påløper i utvinningsindustrien eller hos forsikringsgivere.

DEFINISJONER

8.  følgende begreper anvendes i denne standard:

et «aktivt marked» er et marked der samtlige av følgende vilkår foreligger:

a)  enhetene som omsettes i markedet, er ensartede,

b)  villige kjøpere og selgere kan vanligvis finnes til enhver tid, 

 og

c)  prisene er tilgjengelige for allmennheten.

«avtaletidspunkt» for en virksomhetssammenslutning er det tidspunktet da en faktisk avtale mellom partene 
som slutter seg sammen, oppnås og, når det gjelder børsnoterte foretak, offentlig kunngjøres. når det gjelder 
en fiendtlig overtakelse, er det tidligste tidspunktet for når det oppnås en faktisk avtale mellom partene som 
slutter seg sammen, på tidspunktet da et tilstrekkelig antall av det overtatte foretakets eiere har akseptert det 
overtakende foretakets tilbud til at det overtakende foretaket kan oppnå kontroll over det overtatte foretaket.

«avskrivning» er systematisk fordeling av en immateriell eiendels avskrivbare beløp over eiendelens utnyttbare 
levetid.

en «eiendel» er en ressurs

a)  som kontrolleres av et foretak som et resultat av tidligere hendelser, 

 og

b)  som framtidige økonomiske fordeler forventes å tilflyte foretaket fra.

«Balanseført verdi» er det beløp som en eiendel er innregnet med i balansen etter fradrag for eventuell 
akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

«anskaffelseskost» er det beløp i kontanter eller i kontantekvivalenter som er betalt, eller den virkelige verdien 
av et annet vederlag som er avgitt for å anskaffe en eiendel på tidspunktet for anskaffelse eller tilvirkning, eller, 
der det er hensiktsmessig, det beløpet som henføres til denne eiendelen når den innregnes for første gang i 
samsvar med de særlige kravene i andre ifrs-er, for eksempel ifrs 2: «aksjebasert betaling».

«avskrivbart beløp» er eiendelens anskaffelseskost, eller et annet beløp som tilsvarer anskaffelseskost, fratrukket 
eiendelens restverdi.

«Utvikling» er anvendelse av forskningsfunn eller annen kunnskap på en plan eller et design for produksjon 
av nye eller vesentlig forbedrede materialer, innretninger, produkter, prosesser, systemer eller tjenester før 
kommersiell produksjon eller bruk kommer i gang.
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«foretaksspesifikk verdi» er nåverdi av framtidige kontantstrømmer som et foretak forventer at skal oppstå i 
forbindelse med fortsatt bruk av en eiendel og ved avhending av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare levetid, 
eller som forventes å påløpe når en forpliktelse skal gjøres opp.

«virkelig verdi» av en eiendel er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte, frivillige parter.

«tap ved verdifall» er det beløp som eiendelens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp med.

en «immateriell eiendel» er en identifiserbar, ikke-monetær eiendel uten fysisk substans.

«monetære eiendeler» er penger som holdes og eiendeler som skal mottas i beløp som er fastsatt eller vil kunne 
fastsettes.

«forskning» er originale og planlagte undersøkelser som foretas med utsikt til å oppnå ny vitenskapelig eller 
teknisk kunnskap og forståelse.

«restverdi» av en immateriell eiendel er det estimerte beløpet som et foretak i øyeblikket venter å få ved 
avhending av eiendelen, etter fradrag for estimerte avhendingsutgifter, dersom eiendelen allerede var av 
forventet alder og i forventet tilstand ved slutten av dens utnyttbare levetid.

«Utnyttbar levetid» er 

a)  den perioden en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk av et foretak, 

 eller

b)  antall produserte enheter eller lignende enheter som foretaket forventer at eiendelen skal generere.

Immaterielle eiendeler

9.  Foretak forbruker ofte ressurser eller pådrar seg forpliktelser til kjøp, utvikling, vedlikehold eller forbedring av 
immaterielle ressurser, for eksempel vitenskapelig eller teknisk kunnskap, utforming og gjennomføring av nye 
prosesser eller systemer, lisenser, intellektuell kapital, markedskunnskap og varemerker (herunder varenavn og 
utgivelsestitler). Vanlige eksempler på enheter som omfattes av disse vide grupperingene, er dataprogramvare, 
patenter, opphavsretter, kinofilmer, kundelister, rettigheter ved betjening av pantelån, fiskerettigheter, importkvoter, 
franchiseavtaler, kunde- eller leverandørforhold, kundelojalitet, markedsandels- og markedsføringsrettigheter.

10.  Ikke alle enheter nevnt i nr. 9 vil oppfylle definisjonen av en immateriell eiendel, det vil si identifiserbarhet, 
kontroll over en ressurs og at det foreligger framtidige økonomiske fordeler. Dersom en enhet som faller innenfor 
virkeområdet til denne standard, ikke oppfyller definisjonen av en immateriell eiendel, blir utgifter til å anskaffe 
eiendelen eller utvikle den internt, innregnet som kostnad når de påløper. Dersom enheten imidlertid er anskaffet i 
en virksomhetssammenslutning, utgjør den en del av foretakets goodwill som innregnes på overtakelsestidspunktet 
(se nr. 68).

I den t i f i s e rba rhe t

11.  Definisjonen av en immateriell eiendel krever at en immateriell eiendel skal kunne identifiseres og skilles 
fra goodwill. Goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning representerer en betaling foretatt av 
det overtakende foretaket i forventning om framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan 
identifiseres enkeltvis og innregnes hver for seg. De framtidige økonomiske fordelene kan være et resultat av 
synergi mellom de identifiserbare eiendelene som overtas, eller fra eiendeler som hver for seg ikke kvalifiserer 
for innregning i finansregnskapet, men som det overtakende foretaket er forberedt på å betale for ved 
virksomhetssammenslutningen.
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12.  en eiendel oppfyller kriteriet for identifiserbarhet i definisjonen av en immateriell eiendel når eiendelen 

a)  er utskillbar, dvs. kan skilles ut fra eller deles fra foretaket og selges, overføres, lisensieres, leies ut eller 
byttes, enten separat eller sammen med en tilknyttet kontrakt, eiendel eller forpliktelse, 

 eller

b)  oppstår av kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter, uansett om disse rettighetene er overførbare 
eller kan skilles ut fra foretaket eller fra andre rettigheter og plikter.

Kont ro l l

13.  Et foretak kontrollerer en eiendel dersom det tilligger foretaket å nyte godt av de framtidige økonomiske fordelene 
som tilflyter foretaket fra den underliggende ressursen, og foretaket dessuten kan begrense andres tilgang til disse 
fordelene. Et foretaks evne til å kontrollere de framtidige økonomiske fordelene av en immateriell eiendel vil 
vanligvis ha sitt utspring i juridiske rettigheter som kan fullbyrdes ved dom. I mangel av juridiske rettigheter er det 
vanskeligere å vise at foretaket har kontroll. At en rettighet kan håndheves juridisk er imidlertid ikke noe nødvendig 
vilkår for kontroll, ettersom et foretak trolig vil kunne kontrollere de framtidige økonomiske fordelene på andre 
måter.

14.  Markedskunnskap og teknisk kunnskap kan føre til framtidige økonomiske fordeler. Et foretak kontrollerer 
disse fordelene dersom slik kunnskap for eksempel er beskyttet av juridiske rettigheter som opphavsretter, en 
begrensning i en handelsavtale (der dette er tillatt) eller av en juridisk plikt om taushetsplikt som pålegges de 
ansatte.

15.  Et foretak kan ha et team av faglært personale, og vil kunne identifisere en økning i personalets faglige ferdigheter 
som fører til framtidige økonomiske fordeler som følge av opplæring. Foretaket kan også forvente at personalet 
fortsatt vil gjøre sine faglige ferdigheter tilgjengelige for foretaket. Vanligvis har et foretak imidlertid ikke 
tilstrekkelig kontroll over de forventede framtidige økonomiske fordelene som oppstår på grunn av et team av 
faglært personale og av opplæring, til at disse enhetene oppfyller definisjonen av en immateriell eiendel. Av en 
lignende årsak er det lite sannsynlig at et særlig ledelsestalent eller teknisk talent vil kunne tilfredsstille definisjonen 
av en immateriell eiendel, med mindre dette talentet er beskyttet av juridiske rettigheter med hensyn til å utnytte 
det og få de forventede framtidige økonomiske fordelene av det, og dette talentet samtidig tilfredsstiller de andre 
delene av definisjonen av en immateriell eiendel.

16.  Et foretak kan ha en portefølje av kunder eller en bestemt markedsandel, og forvente at kundene, på grunn 
av foretakets evne til å bygge kundeforhold og lojalitet, fortsatt vil handle med foretaket. Men i fravær av 
juridiske rettigheter til å beskytte eller på andre måter kontrollere forholdet til kundene eller kundenes lojalitet 
overfor foretaket, har foretaket vanligvis ikke tilstrekkelig kontroll over de forventede økonomiske fordelene 
av kundeforhold og lojalitet til å anse at slike enheter (f.eks. kundeportefølje, markedsandeler, kundeforhold, 
kundelojalitet) tilfredsstiller definisjonen av immaterielle eiendeler. I mangel av juridiske rettigheter til å 
beskytte kundeforhold vil byttetransaksjoner for samme eller lignende ikke-kontraktsmessige kundeforhold 
(bortsett fra som en del av en virksomhetssammenslutning) indikere at foretaket ikke desto mindre er i stand til å 
kontrollere de forventede framtidige økonomiske fordelene som tilflyter foretaket fra kundeforholdene. Fordi slike 
byttetransaksjoner også indikerer at kundeforholdene er utskillbare, oppfyller slike kundeforhold definisjonen på 
en immateriell eiendel.

F r am t id ige  økonomiske  fo rde l e r

17.  De framtidige økonomiske fordelene som tilflyter foretaket fra en immateriell eiendel, kan omfatte inntekt fra 
salg av produkter eller tjenester, utgiftsbesparelser eller andre fordeler som er resultat av foretakets utnytting 
av eiendelen. Bruken av intellektuell kapital i en produksjonsprosess kan for eksempel redusere framtidige 
produksjonsutgifter framfor å øke framtidige inntekter.
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INNREGNING OG MÅLING

18.  Innregningen av en enhet som immateriell eiendel krever at et foretak kan vise at enheten oppfyller 

a)  definisjonen på en immateriell eiendel (se nr. 8–17), 

 og

b)  innregningskriteriene (se nr. 21–23).

Dette kravet gjelder utgifter påløpt i utgangspunktet for å overta eller internt å utvikle en immateriell eiendel, 
og utgifter påløpt i etterhånd for å legge noe til, erstatte en del av eller gi service til eiendelen.

19.  Nr. 25–32 omhandler anvendelse av innregningskriteriene på separat overtatte immaterielle eiendeler, og nr. 33–43 
omhandler innregningskriterienes anvendelse på immaterielle eiendeler overtatt i en virksomhetssammenslutning. 
Nr. 44 omhandler førstegangsmåling av immaterielle eiendeler anskaffet ved et offentlig tilskudd, nr. 45–47 
omhandler bytte av immaterielle eiendeler, og nr. 48–50 omhandler behandlingen av internt utviklet goodwill. 
Nr. 51–67 omhandler førstegangsinnregning og -måling av internt utviklede immaterielle eiendeler.

20.  De immaterielle eiendelene er av en slik art at det i mange tilfeller ikke kan gjøres tillegg til en slik eiendel eller 
erstatte en del av den. Følgelig vil de fleste etterfølgende utgiftene mest sannsynlig opprettholde de forventede 
framtidige økonomiske fordelene som ligger i en eksisterende immateriell eiendel heller enn å oppfylle 
definisjonen på en immateriell eiendel og innregningskriteriene i denne standard. I tillegg er det ofte vanskelig 
å henføre etterfølgende utgifter direkte til en bestemt immateriell eiendel istedenfor til virksomheten som helhet. 
Derfor er det bare i sjeldne tilfeller at etterfølgende utgifter — utgifter som er påløpt etter førstegangsinnregning av 
en anskaffet immateriell eiendel eller etter ferdigstillelse av en internt utviklet immateriell eiendel — blir innregnet 
i den immaterielle eiendelens balanseførte verdi. I overensstemmelse med nr. 63 innregnes etterfølgende utgifter til 
varenavn, avisnavn og utgivelsestitler, kundelister og lignende enheter (enten de er anskaffet eksternt eller utviklet 
internt), alltid i resultatet etter hvert som de påløper. Dette er fordi slike utgifter ikke kan skilles fra utgifter til å 
utvikle virksomheten som helhet.

21.  en immateriell eiendel skal bare innregnes dersom 

a)  det er sannsynlig at de forventede framtidige økonomiske fordelene som kan henføres til eiendelen, vil 
tilflyte foretaket, 

 og

b)  eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

22.  et foretak skal vurdere sannsynligheten for forventede framtidige økonomiske fordeler ved hjelp av fornuftige 
og dokumenterbare forutsetninger som representerer ledelsens beste estimat på det settet av økonomiske forhold 
som vil foreligge over eiendelens utnyttbare levetid.

23.  Et foretak skal bruke skjønn til å vurdere graden av sikkerhet som er knyttet til flyten av framtidige økonomiske 
fordeler som er henførbare til utnyttingen av eiendelen på grunnlag av den dokumentasjon som er tilgjengelig på 
tidspunktet for førstegangsinnregning, og det skal legges større vekt på ekstern dokumentasjon.

24.  en immateriell eiendel skal ved førstegangsmåling måles til anskaffelseskost.
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Separat kjøp

25.  Normalt vil den prisen et foretak betaler for å overta en immateriell eiendel separat, gjenspeile forventninger 
om sannsynligheten for at de forventede framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, vil tilflyte 
foretaket. Med andre ord, virkningene av sannsynligheten gjenspeiles i eiendelens anskaffelseskost. Derfor 
anses sannsynlighetskriteriet for innregning i nr. 21 bokstav a) alltid for å være oppfylt for separat anskaffede 
immaterielle eiendeler.

26.  Dessuten kan anskaffelseskost for en separat anskaffet immateriell eiendel vanligvis måles på en pålitelig måte. 
Dette er særlig tilfellet når vederlaget for innkjøpet har form av kontanter eller andre monetære eiendeler.

27.  Anskaffelseskost for en separat anskaffet immateriell eiendel omfatter 

a)  eiendelens innkjøpspris, herunder importavgifter og ikke-refunderbare skatter og avgifter ved kjøp, etter 
fradrag for forhandlerrabatter og prisavslag,

 og

b)  eventuelle direkte henførbare utgifter til å forberede eiendelen til dens påtenkte formål.

28.  Eksempler på direkte henførbare utgifter er 

a)  utgifter til ytelser til ansatte (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») som oppstår direkte av at eiendelen 
settes i stand til dens planlagte bruk, 

b)  honorarer til fagfolk som er direkte knyttet til å sette eiendelen i stand til dens planlagte bruk, 

 og

c)  utgifter til å teste om eiendelen virker på riktig måte.

29.  Eksempler på utgifter som ikke er en del av anskaffelseskost for en immateriell eiendel, er 

a)  utgifter til å introdusere et nytt produkt eller en ny tjeneste (herunder utgifter til annonsering og salgsfremmende 
tiltak), 

b)  utgifter til å drive virksomheten på et nytt sted eller med en ny klasse av kunder (herunder utgifter til opplæring 
av personale), 

 og

c)  administrasjonsutgifter og andre generelle fellesutgifter.

30.  Innregning av utgifter i den balanseførte verdien av en immateriell eiendel opphører når eiendelen er i den tilstand 
som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Derfor inngår ikke utgifter som 
påløper ved bruk eller omplassering i en immateriell eiendel av den balanseførte verdien av denne eiendelen. 
Følgende utgifter inngår for eksempel ikke i en immateriell eiendels balanseførte verdi:

a)  utgifter påløpt mens en eiendel som er i stand til å virke slik den var tiltenkt av ledelsen, ennå ikke er tatt i 
bruk, 

 og

b)  driftstap i oppstartfasen, som for eksempel påløper mens etterspørselen etter eiendelens produkter bygges 
opp.
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31.  Enkelte operasjoner skjer i forbindelse med utvikling av en immateriell eiendel uten å være nødvendige for å sette 
eiendelen i den stand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Disse tilfeldige 
operasjonene kan skje før eller under utviklingsaktivitetene. Fordi tilfeldige operasjoner ikke er nødvendige for å 
sette eiendelen i den stand som er nødvendig for at den skal virke slik den var tiltenkt av ledelsen, blir inntekter 
og tilknyttede kostnader fra tilfeldige operasjoner innregnet umiddelbart i resultatet, og inkludert i de respektive 
klassifiseringene av inntekter og kostnader.

32.  Dersom betaling for en immateriell eiendel blir utsatt utover vanlige kredittbetingelser, er den immaterielle 
eiendelens anskaffelseskost lik dens kontantprisekvivalent. Differansen mellom dette beløpet og de samlede 
betalingene innregnes som rentekostnad over kredittperioden, med mindre den blir kapitalisert i samsvar med den 
tillatte kapitaliseringsbehandlingen i IAS 23: «Låneutgifter».

Anskaffelse som del av en virksomhetssammenslutning

33.  Dersom en immateriell eiendel blir anskaffet i en virksomhetssammenslutning, er anskaffelseskost for 
den immaterielle eiendelen i henhold til IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» dens virkelige verdi på 
overtakelsestidspunktet. En immateriell eiendels virkelige verdi gjenspeiler markedets forventninger om 
sannsynligheten for at de framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, vil tilflyte foretaket. Med andre 
ord, virkningene av sannsynligheten gjenspeiles i målingen av den immaterielle eiendelens virkelige verdi. Derfor 
anses sannsynlighetskriteriet for innregning i nr. 21 bokstav a) alltid for å være oppfylt for immaterielle eiendeler 
som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning.

34.  I samsvar med denne standard og IFRS 3 innregner et overtakende foretak derfor på overtakelsestidspunktet og atskilt 
fra goodwill en immateriell eiendel fra det overtatte foretaket dersom eiendelens virkelige verdi kan måles på en 
pålitelig måte, uansett om eiendelen har vært innregnet av det overtatte foretaket før virksomhetssammenslutningen. 
Dette betyr at det overtakende foretaket innregner som en eiendel atskilt fra goodwill, et løpende forsknings- og 
utviklingsprosjekt i det overtatte foretaket dersom prosjektet oppfyller definisjonen på en immateriell eiendel og 
dets virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Et løpende forsknings- og utviklingsprosjekt i det overtatte 
foretaket oppfyller definisjonen av en immateriell eiendel når eiendelen 

a)  oppfyller definisjonen av en eiendel, 

 og

b)  er identifiserbar, dvs. kan skilles ut eller oppstår av kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter.

M å l i n g  a v  v i r k e l i g  v e r d i  a v  e n  i m m a t e r i e l l  e i e n d e l  a n s k a f f e t  i  e n  v i r k s o m h e t s -
s ammens lu tn ing

35.  Den virkelige verdien av immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger kan vanligvis måles med 
tilstrekkelig pålitelighet til å kunne innregnes atskilt fra goodwill. Når det for de estimatene som benyttes til å måle 
en immateriell eiendels virkelige verdi, er en rekke mulig utfall med ulike sannsynligheter, vil denne usikkerheten 
medtas i målingen av eiendelens virkelige verdi, heller enn å vise en manglende evne til å måle virkelig verdi på 
en pålitelig måte. Dersom en immateriell eiendel anskaffet i en virksomhetssammenslutning har bestemt utnyttbar 
levetid, kan dens virkelige verdi, om ikke annet kan påvises, måles på en pålitelig måte.

36.  En immateriell eiendel anskaffet i en virksomhetssammenslutning kan av og til skilles ut, men da bare sammen 
med en tilknyttet materiell eller immateriell eiendel. Et magasins utgivelsestittel kan for eksempel ikke alltid selges 
atskilt fra en tilknyttet abonnentdatabase, eller en varemerke for naturlig kildevann kan være tilknyttet en bestemt 
kilde og kan ikke selges atskilt fra denne. I slike tilfeller innregner det overtakende foretaket gruppen av eiendeler 
som én enkelt eiendel atskilt fra goodwill dersom de individuelle virkelige verdiene av eiendelene i gruppen ikke 
kan måles på en pålitelig måte.
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37.  På samme måte benyttes begrepene «vare» («brand») og «varenavn» («brand name») ofte som synonymer for 
varemerker og andre merkenavn. De førstnevnte er imidlertid generelle markedsføringsbegreper som typisk 
benyttes til å vise til en gruppe av komplementære eiendeler, for eksempel et varemerke (eller tjenestemerke) og 
dets tilknyttede firmanavn, formler, oppskrifter og teknologiske ekspertise. Det overtakende foretaket innregner en 
gruppe av ekstra immaterielle eiendeler som utgjør et varenavn som en enkelt eiendel dersom de komplementære 
eiendelenes virkelige verdier ikke kan måles på en pålitelig måte. Dersom de enkelte virkelige verdiene av de ekstra 
eiendelene er målt på en pålitelig måte, kan et overtakende foretak innregne dem som en enkelt eiendel, forutsatt 
at de enkelte eiendelene har lignende utnyttbare levetider.

38.  De eneste omstendighetene der det kanskje ikke er mulig å måle den virkelige verdien av en immateriell eiendel 
anskaffet i en virksomhetssammenslutning på en pålitelig måte, er når den immaterielle eiendelen oppstår som 
følge av juridiske eller andre kontraktsmessige rettigheter og enten 

a)  ikke kan skilles ut, 

 eller

b)  kan skilles ut, men det er ingen historikk eller dokumentasjon på byttetransaksjoner for de samme eller 
lignende eiendeler, og estimering av virkelig verdi på en annen måte vil være avhengig av ikke-målbare 
variabler.

39.  Noterte markedspriser i et aktivt marked gir det mest pålitelige estimatet av en immateriell eiendels virkelige verdi 
(se også nr. 78). Den relevante markedsprisen er vanligvis lik løpende kjøpskurs. Dersom løpende kjøpskurser 
ikke er tilgjengelige, kan prisen i den nærmest forutgående lignende transaksjonen gi grunnlag for estimatet på den 
virkelige verdien, forutsatt at det ikke har skjedd en betydelig endring i de økonomiske omstendighetene mellom 
transaksjonstidspunktet og tidspunktet da eiendelens virkelige verdi blir estimert.

40.  Dersom det ikke finnes noe aktivt marked for en immateriell eiendel, gjenspeiler eiendelens virkelige verdi det 
beløp som foretaket ville ha betalt på eiendelens overtakelsestidspunkt i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte, frivillige parter, på grunnlag av beste tilgjengelige informasjon. Ved fastsettelse av dette 
beløpet tar et foretak i betraktning utfallet av nylig utførte transaksjoner for lignende eiendeler.

41.  Foretak som regelmessig er involvert i kjøp og salg av unike immaterielle eiendeler, kan ha utviklet teknikker for 
indirekte å kunne estimere slike eiendelers virkelige verdi. Disse teknikkene kan benyttes ved førstegangsmåling 
av en immateriell eiendel som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning, dersom deres formål er å estimere 
virkelig verdi, og dersom teknikkene gjenspeiler løpende transaksjoner og praksis i den industrisektoren som 
eiendelen tilhører. Slike teknikker omfatter, der dette er hensiktsmessig, 

a)  anvendelse av multipler basert på nylige markedstransaksjoner på indikatorer som har sammenheng med 
eiendelens lønnsomhet (for eksempel inntekt, markedsandeler, driftsoverskudd osv.) eller på strømmen av 
royalty som vil kunne oppnås ved å lisensiere den immaterielle eiendelen til en annen part i en transaksjon på 
armlengdes avstand (som i metoden «relief from royalty»), 

 eller

b)  diskontering av estimerte framtidige netto kontantstrømmer fra eiendelen.

E t t e r fø lgende  u tg i f t e r  ved  e t  an ska ff e t  l øpende  fo r skn ings -  og  u tv ik l i ngsp ros j ek t

42.  Utgifter til forskning eller utvikling 

a)  som er knyttet til et løpende forsknings- eller utviklingsprosjekt anskaffet separat eller i en 
virksomhetssammenslutning og innregnet som immateriell eiendel, 

 og

b)  som er påløpt etter overtakelsen av prosjektet, skal regnskapsføres i samsvar med nr. 54-62.
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43.  Anvendelse av kravene i nr. 54–62 betyr at etterfølgende utgifter ved et løpende forsknings- eller utviklingsprosjekt 
som er anskaffet separat eller i en virksomhetssammenslutning og innregnet som immateriell eiendel 

a)  innregnes som kostnad når de påløper dersom det dreier seg om forskningsutgifter, 

b)  innregnes som kostnad når de påløper dersom det dreier seg om utviklingsutgifter som ikke oppfyller kriteriene 
for innregning som immateriell eiendel i nr: 57, 

 og

c)  legges til det anskaffede løpende forsknings- eller utviklingsprosjektets balanseførte verdi dersom det dreier 
seg om utviklingsutgifter som oppfyller innregningskriteriene i nr. 57.

Anskaffelse ved hjelp av offentlige tilskudd

44.  I noen tilfeller kan en immateriell eiendel være anskaffet gratis eller for et nominelt vederlag ved hjelp av et 
offentlig tilskudd. Dette kan forekomme når en myndighet overfører eller tildeler immaterielle eiendeler til 
et foretak, for eksempel landingsrettigheter i en lufthavn, lisenser til å drive radio- eller fjernsynsstasjoner, 
importlisenser eller kvoter, eller rettigheter til å få tilgang til andre begrensede ressurser. I samsvar med IAS 20: 
«Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte» kan et foretak første gang velge å 
innregne både den immaterielle eiendelen og det offentlige tilskuddet til virkelig verdi. Dersom et foretak velger 
ikke å innregne eiendelen første gang til virkelig verdi, innregner foretaket eiendelen første gang til et nominelt 
beløp (i henhold til den andre metoden som IAS 20 tillater), pluss eventuelle utgifter som er direkte henførbare til 
å forberede eiendelen til dens påtenkte formål.

Bytte av eiendeler

45.  Én eller flere immaterielle eiendeler kan være anskaffet i bytte mot én eller flere ikke-monetære eiendeler eller 
mot en kombinasjon av monetære og ikke-monetære eiendeler. Den følgende diskusjonen viser ganske enkelt til et 
bytte av én ikke-monetær eiendel mot en annen, men kommer også til anvendelse på alle bytter beskrevet i forrige 
setning. Anskaffelseskost for en slik immateriell eiendel måles til virkelig verdi med mindre a) byttetransaksjonen 
ikke har noe forretningsmessig innhold, eller b) verken den mottatte eller den avgitte eiendelens virkelige verdi kan 
måles på en pålitelig måte. Den anskaffede eiendelen blir målt på denne måten selv om et foretak ikke umiddelbart 
kan fraregne den avgitte eiendelen. Dersom den anskaffede eiendelen ikke blir målt til virkelig verdi, måles 
eiendelens anskaffelseskost til den avgitte eiendelens balanseførte verdi.

46.  Et foretak fastsetter om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold ved at det tas i betraktning i hvilken 
utstrekning foretakets framtidige kontantstrømmer forventes å bli endret som et resultat av transaksjonen. En 
byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold dersom 

a)  konfigurasjonen (dvs. risiko, tidsplan og beløp) for den mottatte eiendelens kontantstrømmer skiller seg fra 
konfigurasjonen av den overførte eiendelens kontantstrømmer, 

 eller

b)  den foretaksspesifikke verdien av den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, blir 
endret som et resultat av byttetransaksjonen, 

 og

c)  differansen i a) eller b) er betydelig i forhold til den virkelige verdien av eiendelene som ble byttet.

For å avgjøre om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold, skal den foretaksspesifikke verdien av 
den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, gjenspeile kontantstrømmer etter skatt. 
Resultatet av disse analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.
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47.  Nr. 21 bokstav b) angir at en betingelse for innregning av en immateriell eiendel er at eiendelens anskaffelseskost 
kan måles på en pålitelig måte. Den virkelige verdien av en immateriell eiendel som det ikke finnes sammenlignbare 
markedstransaksjoner for, blir målt på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten i området av rimelige estimater 
av virkelig verdi ikke er betydelig for denne eiendel, eller b) sannsynligheten for at de ulike estimatene innenfor 
området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes for å estimere virkelig verdi. Dersom et foretak på en pålitelig 
måte kan beregne den virkelige verdien av enten den mottatte eller den avgitte eiendelen, benyttes den avgitte 
eiendelens virkelige verdi til å måle anskaffelseskost, med mindre den mottatte eiendelens virkelige verdi framgår 
mest tydelig.

Internt utviklet goodwill

48.  internt utviklet goodwill skal ikke innregnes som eiendel.

49.  I enkelte tilfeller påløper det utgifter for å generere framtidige økonomiske fordeler, men dette fører ikke til at 
det skapes en immateriell eiendel som oppfyller innregningskriteriene i denne standard. Slike utgifter beskrives 
ofte som bidrag til internt utviklet goodwill. Internt utviklet goodwill innregnes ikke som eiendel fordi det ikke 
finnes noen identifiserbar ressurs (dvs. den kan ikke skilles ut eller er ikke oppstått av kontraktsmessige eller andre 
rettigheter) som kontrolleres av foretaket, som kan måles til anskaffelseskost på en pålitelig måte.

50.  Differanser mellom markedsverdien av et foretak og balanseført verdi av foretakets identifiserbare nettoeiendeler 
på ethvert tidspunkt kan være resultat av en rekke faktorer som påvirker foretakets verdi. Slike differanser 
representerer imidlertid ikke anskaffelseskost for immaterielle eiendeler som foretaket kontrollerer.

Internt utviklede immaterielle eiendeler

51.  Det er noen ganger vanskelig å vurdere om en internt utviklet immateriell eiendel kvalifiserer for innregning på 
grunn av problemer med å 

a)  identifisere om og når det foreligger en identifiserbar eiendel som vil generere forventede framtidige 
økonomiske fordeler, 

 og

b)  fastsette eiendelens anskaffelseskost på en pålitelig måte. I noen tilfeller kan ikke utgiftene ved å utvikle en 
immateriell eiendel internt skilles fra utgiftene ved å opprettholde eller forbedre foretakets internt utviklede 
goodwill eller utgiftene ved den daglige driften.

I tillegg til å oppfylle de generelle kravene til innregning og førstegangsmåling av en immateriell eiendel, 
anvender et foretak derfor kravene og veiledningen i nr. 52–67 på alle internt utviklede immaterielle 
eiendeler.

52.  For å vurdere om en internt utviklet immateriell eiendel oppfyller kriteriene for innregning, klassifiserer et foretak 
utviklingen av eiendelen i

a)  en forskningsfase, 

 og

b)  en utviklingsfase.

Selv om betegnelsene «forskning» og «utvikling» er definert foran, har betegnelsene «forskningsfase» og 
«utviklingsfase» i denne standard en videre betydning.

53.  Dersom et foretak ikke kan skille forskningsfasen fra utviklingsfasen for et internt prosjekt med det formål å skape 
en immateriell eiendel, behandler foretaket utgiftene til prosjektet som om det bare påløp i forskningsfasen.
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For skn ings f a se

54.  en immateriell eiendel som oppstår av forskning (eller av forskningsfasen i et internt prosjekt), skal ikke 
innregnes. Utgifter til forskning (eller til forskningsfasen i et internt prosjekt), skal innregnes som kostnad når 
de påløper.

55.  I et internt prosjekts forskningsfase kan ikke et foretak påvise at det foreligger noen immateriell eiendel som med 
sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. Slike utgifter innregnes derfor som kostnad når de 
påløper.

56.  Eksempler på forskningsvirksomhet er:

a)  virksomhet rettet mot å oppnå ny kunnskap,

b)  søking etter, evaluering av og endelig valg av anvendelsesområder for forskningsfunn eller annen kunnskap,

c)  søking etter alternativer når det gjelder materialer, innretninger, produkter, prosesser, systemer eller tjenester, 

 og

d)  formulering, utforming, evaluering og endelig valg av mulige alternativer for nye eller forbedrede materialer, 
innretninger, produkter, prosesser, systemer eller tjenester.

U tv ik l i ngs f a se

57.  en immateriell eiendel som oppstår av utvikling (eller av utviklingsfasen i et internt prosjekt), skal innregnes 
dersom, og bare dersom, et foretak kan dokumentere alle følgende punkter:

a)  de tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle eiendelen med sikte på at den vil bli tilgjengelig 
for bruk eller salg, 

b)  foretaket har til hensikt å fullføre den immaterielle eiendelen og ta den i bruk eller selge den, 

c)  foretakets evne til å ta den immaterielle eiendelen i bruk eller selge den,

d)  hvordan den immaterielle eiendelen med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. 
Blant annet skal foretaket kunne vise til at det eksisterer et marked for produktene av den immaterielle 
eiendelen eller av den immaterielle eiendelen i seg selv, eller dersom den skal anvendes internt, nytten av 
den immaterielle eiendelen, 

e)  tilgjengeligheten av tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser til å fullføre utviklingen og til å 
ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen, 

f)  foretakets evne til på en pålitelig måte å måle de utgiftene som er henførbare på den immaterielle eiendelen 
mens den er under utvikling.

58.  I utviklingsfasen til et internt prosjekt kan et foretak i enkelte tilfeller identifisere en immateriell eiendel og vise 
at eiendelen med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. Dette skyldes at utviklingsfasen til et 
prosjekt er kommet lenger enn forskningsfasen.
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59.  Eksempler på utviklingsaktiviteter er 

a)  utforming, konstruksjon og utprøving av prototyper og modeller forut for produksjon eller bruk,

b)  utforming av verktøy, herunder oppspenningsverktøy, støpeformer og stanser som innebærer ny teknologi,

c)  utforming, konstruksjon og drift av et prøveproduksjonsanlegg som ikke er i tilstrekkelig stor skala til å være 
økonomisk lønnsomt for kommersiell produksjon, 

 og

d)  utforming, konstruksjon og utprøving av et valgt alternativ for nye eller forbedrede materialer, innretninger, 
produkter, prosesser, systemer eller tjenester.

60.  For å dokumentere hvordan en immateriell eiendel med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler, 
vurderer et foretak de framtidige økonomiske fordelene som det vil motta av eiendelen ved hjelp av prinsippene 
i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». Dersom eiendelen bare vil generere økonomiske fordeler i kombinasjon med 
andre eiendeler, anvender foretaket begrepet «kontantgenererende enheter», slik det er fastsatt i IAS 36.

61.  Tilgjengeligheten av ressurser til å fullføre, ta i bruk og motta fordelene av en immateriell eiendel kan for eksempel 
dokumenteres ved en forretningsplan som viser hvilke tekniske, finansielle og andre ressurser som det er behov 
for, samt foretakets evne til å sikre seg disse ressursene. I visse tilfeller kan et foretak dokumentere at ekstern 
finansiering er tilgjengelig ved å få en långivers indikasjon på dennes vilje til å finansiere planen.

62.  Et foretaks kalkulasjonssystemer kan ofte på en pålitelig måte måle utgiftene ved å utvikle en immateriell eiendel 
internt, for eksempel lønn og andre utgifter som påløper i arbeidet med å sikre opphavsretter eller lisenser eller 
utvikle programvare.

63.  internt utviklede varenavn, avisnavn og utgivelsestitler, kundelister og lignende enheter skal ikke innregnes som 
immaterielle eiendeler.

64.  Utgifter til internt utviklede varenavn, avisnavn og utgivelsestitler, kundelister og enheter med lignende innhold 
kan ikke skilles fra utgiftene ved å utvikle virksomheten som helhet. Derfor innregnes ikke slike elementer som 
immaterielle eiendeler.

Anska ff e l s e skos t  f o r  en  i n t e rn t  u tv i k l e t  imma te r i e l l  e i ende l

65.  Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel i henhold til nr. 24 er summen av utgifter som påløper 
fra tidspunktet da den immaterielle eiendelen første gang oppfyller innregningskriteriene i nr. 21, nr. 22 og nr. 57. 
Nr. 71 forbyr tilbakeføring av utgifter som tidligere er innregnet som kostnad.

66.  Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel omfatter alle direkte henførbare utgifter som er 
nødvendige for å skape, produsere og forberede eiendelen slik at den er i stand til å virke slik den var tiltenkt av 
ledelsen. Eksempler på direkte henførbare utgifter er 

a)  utgifter til materialer og tjenester som er benyttet eller forbrukt ved utvikling av den immaterielle eiendelen,

b)  utgifter til ytelser til ansatte (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») som oppstår av utviklingen av den 
immaterielle eiendelen,
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c)  avgifter for registrering av en juridisk rettighet, 

 og

d)  avskrivning av patenter og lisenser som benyttes til å utvikle den immaterielle eiendelen.

IAS 23: «Låneutgifter» setter opp kriterier for innregning av renter som en bestanddel av utgiftene til en internt 
utviklet immateriell eiendel.

67.  Følgende er ikke bestanddeler av anskaffelseskost ved en internt utviklet immateriell eiendel:

a)  salgs- og administrasjonsutgifter og andre generelle fellesutgifter, med mindre disse utgiftene er direkte 
henførbare til forberedelse av eiendelen for bruk,

b)  identifiserte utgifter ved ineffektivitet og driftstap i oppstartfasen som påløper før eiendelen oppnår planlagt 
ytelse, 

 og

c)  utgifter ved opplæring av personale til å drifte eiendelen.

Eksempel som illustrerer nr. 65

Et foretak utvikler en ny produksjonsprosess. I løpet av 20X5 var påløpte utgifter VE 1 000(1), hvorav VE 900 
påløp før 1. desember 20X5, og VE 100 påløp mellom 1. desember 20X5 og 31. desember 20X5. Foretaket kan 
dokumentere at produksjonsprosessen den 1. desember 20X5 oppfylte kriteriene for innregning som immateriell 
eiendel. Det gjenvinnbare beløpet for fagkunnskap («know-how») som ligger i prosessen (herunder framtidige 
utlegg av kontanter for å fullføre prosessen før den blir tilgjengelig for bruk), estimeres til VE 500.

Ved utgangen av 20X5 blir produksjonsprosessen innregnet som immateriell eiendel til en anskaffelseskost på 
VE 100 (utgifter påløpt siden tidspunktet da innregningskriteriene ble oppfylt, dvs. 1. desember 20X5). Utgiftene 
på VE 900 som påløp før 1. desember 20X5, innregnes som kostnad fordi innregningskriteriene ikke ble oppfylt før 
1. desember 20X5. Disse utgiftene utgjør ikke en del av anskaffelseskost for produksjonsprosessen som er innregnet 
i balansen.

I løpet av 20X6 er påløpte utgifter lik VE 2 000. Ved utgangen av 20X6 blir det gjenvinnbare beløpet for fagkunnskap 
(«know-how») som er nedfelt i prosessen (herunder framtidige utlegg av kontanter for å fullføre prosessen før den 
blir tilgjengelig for bruk), estimert til VE 1 900.

Ved utgangen av 20X6 er anskaffelseskost for produksjonsprosessen lik VE 2 100 (utgifter på VE 100 innregnet ved 
utgangen av 20X5 pluss utgifter på VE 2 000 innregnet i 20X6). Foretaket innregner et tap ved verdifall på VE 200 
for å justere den balanseførte verdien av prosessen før tap ved verdifall (VE 2 100) til dens gjenvinnbare beløp 
(VE 1 900). Dette tapet ved verdifall vil bli tilbakeført i en senere regnskapsperiode dersom kravene til tilbakeføring 
av et tap ved verdifall i henhold til IAS 36 er oppfylt.

INNREGNING AV KOSTNAD

68.  Utgifter til en immateriell enhet skal innregnes som kostnad når de påløper, med mindre 

a)  de utgjør en del av anskaffelseskost for en immateriell eiendel som oppfyller innregningskriteriene (se 
nr. 18–67), 

 eller

b)  eiendelen er anskaffet i en virksomhetssammenslutning og kan ikke innregnes som immateriell eiendel. Dersom 
det siste er tilfellet, skal disse utgiftene (som inngår i anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen) 
utgjøre en del av det beløp som er henførbart til goodwill på overtakelsestidspunktet (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»).

(1) I denne standard angis beløp i «valutaenheter» (VE).
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69.  I enkelte tilfeller påløper det utgifter for å sørge for framtidige økonomiske fordeler for et foretak, uten at det er 
anskaffet eller skapt noen immateriell eiendel eller annen eiendel som kan innregnes. I slike tilfeller innregnes 
utgifter som kostnad når de påløper. For eksempel innregnes utgifter til forskning som kostnad når de påløper (se 
nr. 54), unntatt når de utgjør en del av anskaffelseskost for en virksomhetssammenslutning. Andre eksempler på 
utgifter som innregnes som kostnad når de påløper, er 

a)  utgifter i forbindelse med oppstart (dvs. oppstartsutgifter), med mindre disse utgiftene inngår i anskaffelseskost 
for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr i samsvar med til IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». 
Oppstartsutgifter kan bestå av etableringsutgifter som juridiske utgifter og sekretærutgifter påløpt ved 
etableringen av en juridisk enhet, utgifter i forbindelse med åpning av et nytt anlegg eller en ny virksomhet 
(dvs. utgifter forut for åpning) eller utgifter i forbindelse med oppstart av ny drift eller lansering av nye 
produkter eller prosesser (dvs. utgifter forut for drift), 

b)  utgifter til opplæringsvirksomhet,

c)  utgifter til annonsering og salgsfremmende tiltak, 

d)  utgifter til omplassering eller omorganisering av deler av eller hele foretaket.

70.  Nr. 68 utelukker ikke innregning av en førtidig innbetaling som eiendel når betaling for levering av varer eller 
tjenester er gjort forut for varelevering eller tjenesteyting.

Tidligere kostnader som ikke skal innregnes som eiendel

71. Utgifter til en immateriell enhet som opprinnelig ble innregnet som kostnad, skal ikke innregnes som del av 
anskaffelseskost for en immateriell eiendel på et senere tidspunkt.

MÅLING ETTER INNREGNING

72.  et foretak skal velge enten anskaffelseskostmodellen i nr. 74 eller verdireguleringsmodellen i nr. 75 som foretakets 
regnskapsprinsipp. Dersom en immateriell eiendel blir regnskapsført i henhold til verdireguleringsmodellen, 
skal alle de andre eiendelene i samme klasse også regnskapsføres etter samme modell, med mindre det ikke 
finnes noe aktivt marked for disse eiendelene.

73.  En klasse av immaterielle eiendeler er en gruppering av eiendeler av lignende art og for lignende bruk i 
foretakets virksomhet. Alle enheter innenfor samme klasse av immaterielle eiendeler verdireguleres samtidig for 
å unngå selektiv verdiregulering av eiendeler og rapportering av beløp i finansregnskapet med en blanding av 
anskaffelseskost og verdier på ulike tidspunkter.

Anskaffelseskostmodellen

74.  etter førstegangsinnregning skal en immateriell eiendel balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for 
eventuelle akkumulerte avskrivninger og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

Verdireguleringsmodellen

75.  etter førstegangsinnregning skal en immateriell eiendel balanseføres til et verdiregulert beløp, som er eiendelens 
virkelige verdi på verdireguleringstidspunktet, med fradrag for eventuelle senere akkumulerte avskrivninger og 
eventuelle senere akkumulerte tap ved verdifall. når det gjelder verdireguleringer i henhold til denne standard, 
skal virkelig verdi fastsettes med henvisning til et aktivt marked. verdireguleringer skal gjøres med en slik 
hyppighet at den balanseførte verdien ikke avviker vesentlig fra eiendelens virkelige verdi på balansedagen.
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76.  Verdireguleringsmodellen tillater ikke 

a)  verdiregulering av immaterielle eiendeler som ikke tidligere er innregnet som eiendeler, 

 eller

b)  førstegangsinnregning av immaterielle eiendeler til andre beløp enn anskaffelseskost.

77.  Verdireguleringsmodellen anvendes etter at en eiendel er innregnet første gang til anskaffelseskost. Men dersom 
bare en del av anskaffelseskost for en immateriell eiendel innregnes som eiendel fordi eiendelen ikke oppfylte 
kriteriene for innregning før den er kommet delvis gjennom prosessen (se nr. 65), kan verdireguleringsmodellen 
benyttes på eiendelen i sin helhet. Dessuten kan verdireguleringsmodellen anvendes på en immateriell eiendel som 
ble mottatt ved et offentlig tilskudd og innregnet til et nominelt beløp (se nr. 44).

78.  Det er uvanlig at det finnes et aktivt marked med de kjennetegn som er beskrevet i nr. 8 for en immateriell eiendel, 
men det kan forekomme. I visse jurisdiksjoner kan det for eksempel finnes et aktivt marked for fritt overførbare 
drosjeløyver, fiskerettigheter eller produksjonskvoter. Det kan imidlertid ikke eksistere noe aktivt marked for 
varenavn, avisnavn, utgivelsesretter for musikk og film, patenter eller varemerker, fordi enhver slik eiendel er 
unik. Selv om immaterielle eiendeler blir kjøpt og solgt, blir slike kontrakter forhandlet fram mellom enkeltstående 
kjøpere og selgere, og slike transaksjoner er relativt lite hyppige. Av disse grunnene kan prisen som er betalt for én 
eiendel, ikke tilstrekkelig dokumentere en annen eiendels virkelige verdi. Prisene er dessuten ofte ikke tilgjengelige 
for allmennheten.

79.  Hyppigheten av verdireguleringer avhenger av volatiliteten i den virkelige verdien av de immaterielle eiendelene 
som verdireguleres. Dersom den virkelige verdien av en verdiregulert eiendel avviker vesentlig fra balanseført 
verdi, skal ytterligere verdiregulering foretas. For enkelte immaterielle eiendeler kan det forekomme vesentlige og 
flyktige bevegelser i den virkelige verdien, noe som nødvendiggjør årlige verdireguleringer. Det er ikke nødvendig 
med så hyppige verdireguleringer av immaterielle eiendeler som bare har ubetydelige bevegelser i virkelig verdi.

80.  Dersom en immateriell eiendel verdireguleres, blir en eventuell akkumulert avskrivning på verdireguleringstidspunktet 
enten

a)  omarbeidet proporsjonalt med endringen i eiendelens brutto balanseførte verdi, slik at eiendelens balanseførte 
verdi etter verdireguleringen tilsvarer eiendelens verdiregulerte beløp, eller

b)  eliminert mot eiendelens brutto balanseførte verdi, og nettobeløpet omarbeidet til eiendelens verdiregulerte 
beløp.

81.  Dersom en immateriell eiendel i en klasse av verdiregulerte immaterielle eiendeler ikke kan verdireguleres fordi 
det ikke eksisterer noe aktivt marked for denne eiendelen, skal eiendelen balanseføres til anskaffelseskost med 
fradrag for eventuelle akkumulerte avskrivninger og eventuelle tap ved verdifall.

82.  Dersom en verdiregulert immateriell eiendels virkelige verdi ikke lenger kan fastsettes med henvisning til 
et aktivt marked, skal eiendelens balanseførte verdi være dens verdiregulerte beløp på tidspunktet for siste 
verdiregulering med henvisning til det aktive markedet, med fradrag for eventuelle senere akkumulerte 
avskrivninger og eventuelle senere akkumulerte tap ved verdifall.

83.  Det faktum at det ikke lenger finnes noe aktivt marked for en verdiregulert immateriell eiendel, kan indikere at 
eiendelen har hatt et verdifall, og at den må testes i samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler».

84.  Dersom eiendelens virkelige verdi kan fastsettes med henvisning til et aktivt marked på et senere måletidspunkt, 
anvendes verdireguleringsmodellen fra dette tidspunktet.
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85.  Dersom en immateriell eiendels balanseførte verdi øker som følge av en verdiregulering, skal økningen føres 
direkte mot egenkapitalen under betegnelsen verdireguleringsreserve. en positiv verdiregulering skal imidlertid 
innregnes i resultatet i den utstrekning den reverserer en negativ verdiregulering av den samme eiendelen som 
tidligere er innregnet i resultatet.

86.  Dersom en immateriell eiendels balanseførte verdi reduseres som følge av en verdiregulering, skal 
reduksjonen innregnes i resultatet. reduksjonen skal imidlertid debiteres direkte mot egenkapitalen under 
verdireguleringsreserve i den utstrekning det foreligger en kreditsaldo i verdireguleringsreserven som er knyttet 
til denne eiendelen.

87.  Den kumulative verdireguleringsreserven som inngår i egenkapitalen, kan overføres direkte til opptjent egenkapital 
når reserven realiseres. Hele verdireguleringsreserven kan realiseres ved utrangering eller avhending av eiendelen. 
Noe av verdireguleringsreserven kan imidlertid realiseres etter hvert som foretaket forbruker eiendelen, og i så 
fall er beløpet for den realiserte reserven lik differansen mellom avskrivning basert på eiendelens verdiregulerte 
balanseførte verdi og avskrivning som ville vært innregnet på grunnlag av eiendelens historiske anskaffelseskost. 
Overføring fra verdireguleringsreserve til opptjent egenkapital skal ikke føres over resultatregnskapet.

UTNYTTBAR LEVETID

88.  et foretak skal vurdere om en immateriell eiendels utnyttbare levetid er bestemt eller ubestemt, og dersom den 
er bestemt, lengden av eller antallet produksjonsenheter eller lignende enheter som utgjør eiendelens utnyttbare 
levetid. en immateriell eiendel skal av foretaket anses for å ha ubestemt utnyttbar levetid når det, ut fra en 
analyse av alle relevante faktorer, ikke er noen overskuelig begrensning på den perioden da eiendelen forventes 
å generere netto inngående kontantstrømmer for foretaket.

89.  Regnskapsføringen av en immateriell eiendel er basert på eiendelens utnyttbare levetid. En immateriell eiendel 
med bestemt utnyttbar levetid blir avskrevet (se nr. 97–106), og en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar 
levetid blir ikke avskrevet (se nr. 107–110). Eksemplene i denne standard viser hvordan utnyttbar levetid for ulike 
immaterielle eiendeler beregnes, samt påfølgende regnskapsføring av disse eiendelene basert på beregning av 
utnyttbar levetid.

90.  Mange faktorer må tas i betraktning når en eiendels utnyttbare levetid skal beregnes, blant annet:

a)  foretakets forventede bruk av eiendelen, og om eiendelen kan anvendes effektivt av en annen foretaksledelse,

b)  typiske produktlivssykluser for eiendelen, samt offentlig informasjon om estimater for utnyttbar levetid for 
lignende eiendeler som benyttes på lignende måte,

c)  teknisk, teknologisk, kommersiell eller annen type ukurans,

d)  stabiliteten i industrien der eiendelen benyttes, samt endringer i markedets etterspørsel etter produkter eller 
tjenester som eiendelen er opphav til,

e)  forventet opptreden hos konkurrenter eller mulige konkurrenter,

f)  nivået for utgifter til vedlikehold som kreves for å oppnå de forventede framtidige økonomiske fordelene fra 
eiendelen, samt foretakets evne til og intensjon om å nå dette nivået,

g)  perioden for kontroll over eiendelen, samt juridiske eller lignende begrensninger på bruken av eiendelen, for 
eksempel utløpsdato for tilhørende leieavtaler, 

 og

h)  om eiendelens utnyttbare levetid avhenger av den utnyttbare levetiden til andre av foretakets eiendeler.
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91.  Betegnelsen «ubestemt» betyr ikke «uendelig». En immateriell eiendels utnyttbare levetid gjenspeiler bare hvilket 
nivå av framtidige vedlikeholdsutgifter som vil kreves for å opprettholde eiendelens yteevne, slik denne ble vurdert 
på tidspunktet for estimering av eiendelens utnyttbare levetid, samt foretakets evne til og intensjon om å nå et 
slikt nivå. En konklusjon om at en immateriell eiendels utnyttbare levetid er ubestemt skal ikke være avhengig av 
planlagte framtidige utgifter ut over det som kreves for å opprettholde eiendelens yteevne.

92.  Med tanke på de raske endringene som er skjedd i teknologi, programvare og på mange andre områder er 
immaterielle eiendeler utsatt for teknologisk ukurans. Det er derfor sannsynlig at eiendelens utnyttbare levetid vil 
være kort.

93.  En immateriell eiendels utnyttbare levetid kan være svært lang, eller til og med ubestemt. Usikkerhet kan begrunne 
et forsiktig estimat av en immateriell eiendels utnyttbare levetid, men dette er ingen grunn til å velge en levetid som 
er urealistisk kort.

94.  en immateriell eiendels utnyttbare levetid som oppstår av kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter, 
skal ikke overstige perioden for de kontraktsmessige rettighetene eller andre juridiske rettigheter, men kan 
være kortere enn disse, avhengig av lengden på perioden da foretaket forventer å bruke eiendelen. Dersom de 
kontraktsmessige rettighetene eller andre juridiske rettigheter er overdratt for en avgrenset periode som kan 
fornyes, skal den immaterielle eiendelens utnyttbare levetid bare omfatte fornyelsesperioden(e) dersom det kan 
dokumenteres at fornyelse fra foretakets side kan skje uten betydelige utgifter.

95.  Både økonomiske og juridiske faktorer kan virke inn på en immateriell eiendels utnyttbare levetid. Økonomiske 
faktorer avgjør i hvilken periode framtidige økonomiske fordeler vil mottas av foretaket. Juridiske faktorer kan 
begrense perioden da foretaket kontrollerer tilgangen til disse fordelene. Den utnyttbare levetiden er den korteste 
av de periodene som avgjøres av disse faktorene.

96.  Dersom blant annet følgende faktorer foreligger, er dette en indikasjon på at et foretak ville kunne fornye 
kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter uten betydelige utgifter for foretaket:

a)  det kan dokumenteres, om mulig på grunnlag av erfaring, at kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter 
vil bli fornyet. Dersom fornyelse er betinget av samtykke fra en tredjemann, må det også kunne dokumenteres 
at tredjemann vil gi sitt samtykke, 

b)  det kan dokumenteres at eventuelle betingelser som er nødvendige for å oppnå en fornyelse, vil bli oppfylt, 

 og

c)  foretakets utgifter ved fornyelsen ikke er betydelige, sammenlignet med de framtidige økonomiske fordelene 
som forventes å tilflyte foretaket etter fornyelsen.

Dersom utgiftene knyttet til fornyelsen er betydelige sammenlignet med de framtidige økonomiske fordelene som 
forventes å tilflyte foretaket etter fornyelsen, representerer «fornyelsesutgiftene» reelt sett anskaffelseskost for å 
anskaffe en ny immateriell eiendel på fornyelsestidspunktet.

IMMATERIELLE EIENDELER MED BESTEMT UTNYTTBAR LEVETID

Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode

97.  avskrivbart beløp for en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal fordeles systematisk over 
eiendelens utnyttbare levetid. avskrivningen skal begynne når eiendelen er tilgjengelig for bruk, dvs. når den 
er på det stedet og i den tilstand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. 
avskrivningen skal avsluttes på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som holdt for salg 
(eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler 
holdt for salg og avviklet virksomhet», eller tidspunktet da eiendelen fraregnes. avskrivningsmetoden som 
benyttes, skal gjenspeile mønsteret for hvordan eiendelens framtidige økonomiske fordeler forventes å bli 
forbrukt av foretaket. Dersom mønsteret ikke kan fastsettes på en pålitelig måte, skal den lineære metoden 
benyttes. avskrivningsbeløpet for hver periode skal innregnes i resultatet, med mindre denne eller en annen 
standard tillater eller krever at dette beløpet skal inngå i en annen eiendels balanseførte verdi.
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98.  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk over 
eiendelens utnyttbare levetid. Eksempler på slike metoder er den lineære metoden, den degressive metoden og 
produksjonsenhetsmetoden. Den metoden som benyttes, skal velges ut fra foretakets forventede mønster for 
forbruk av de forventede framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, og anvendes konsekvent fra 
én periode til en annen, med mindre det skjer en endring i det forventede forbruksmønsteret for disse framtidige 
økonomiske fordelene. Det vil sjelden, om i det hele tatt, foreligge overbevisende dokumentasjon som støtter en 
avskrivningsmetode for immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid som fører til et lavere beløp for 
akkumulert avskrivning enn i henhold til den lineære metoden.

99.  Avskriving innregnes vanligvis i resultatet. I enkelte tilfeller vil imidlertid de framtidige økonomiske fordelene 
knyttet til en eiendel inngå i produksjonen av andre eiendeler. I dette tilfellet utgjør avskrivningen en del av 
den andre eiendelens anskaffelseskost, og inngår i den andre eiendelens balanseførte verdi. For eksempel 
skal avskrivning av immaterielle eiendeler som benyttes i en produksjonsprosess, inkluderes i beholdningers 
balanseførte verdi (se IAS 2: «Beholdninger»).

Restverdi

100.  restverdien av en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal antas å være lik null, med mindre 

a)  det foreligger en bindende avtale med tredjemann om kjøp av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare 
levetid, 

 eller

b)  det finnes et aktivt marked for eiendelen, og

i)  restverdien kan fastsettes med henvisning til dette markedet, 

 og

ii)  det er sannsynlig at et slikt marked vil finnes ved slutten av eiendelens utnyttbare levetid.

101.  Det avskrivbare beløpet for en eiendel med bestemt utnyttbar levetid fastsettes etter fradrag for eiendelens 
restverdi. En annen restverdi enn null innebærer at et foretak forventer å avhende den immaterielle eiendelen før 
slutten av eiendelens økonomiske levetid.

102.  Et estimat på eiendelens restverdi er basert på det beløpet som kan gjenvinnes ved avhending av eiendelen ved 
hjelp av priser som gjelder på estimattidspunktet for salg av en lignende eiendel som har nådd slutten av sin 
utnyttbare levetid, og som har vært benyttet under tilsvarende forhold som dem eiendelen vil bli brukt under. 
Restverdien skal minst gjennomgås ved avslutningen av hvert regnskapsår. En endring i eiendelens restverdi 
blir regnskapsført som en endring i et regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 
endringer i regnskapsestimater og feil».

103.  Restverdien av en immateriell eiendel kan øke til et beløp som er lik eller større enn eiendelens balanseførte verdi. 
Dersom dette skjer, er eiendelens avskrivningsbeløp lik null, med mindre og inntil eiendelens restverdi deretter 
reduseres til et lavere beløp enn eiendelens balanseførte verdi.

Gjennomgåelse av avskrivningsperiode og avskrivningsmetode

104.  avskrivningsperioden og avskrivningsmetoden for en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal 
gjennomgås minst ved avslutningen av hvert regnskapsår. Dersom eiendelens forventede utnyttbare levetid er 
endret i forhold til tidligere estimater, skal avskrivningsperioden endres tilsvarende. Dersom det har vært en 
endring i det forventede mønsteret for forbruk av de framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, 
skal avskrivningsmetoden endres for å gjenspeile det endrede mønsteret. slike endringer skal regnskapsføres 
som endringer i regnskapsmessige estimater i samsvar med ias 8.
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105.  I løpet av en immateriell eiendels levetid kan det bli klart at det tidligere estimatet for eiendelens utnyttbare 
levetid ikke lenger stemmer. Innregning av et tap ved verdifall kan for eksempel indikere at det er behov for å 
endre avskrivningsperioden.

106.  Over tid kan det også skje en endring i mønsteret for framtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte 
et foretak fra en immateriell eiendel. Det kan for eksempel bli klart at en degressiv avskrivningsmetode er 
mer hensiktsmessig enn en lineær metode. Et annet eksempel er dersom bruken av rettigheter som en lisens 
representerer, blir utsatt i påvente av bevegelse i andre bestanddeler i forretningsplanen. I dette tilfellet kan det 
være at økonomiske fordeler som tilflyter foretaket fra eiendelen, ikke vil bli mottatt før i senere perioder.

IMMATERIELLE EIENDELER MED UBESTEMT UTNYTTBAR LEVETID

107.  en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid skal ikke avskrives.

108.  I samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler» kreves det at et foretak tester en immateriell eiendel med 
ubestemt utnyttbar levetid for tap ved verdifall ved å sammenligne eiendelens gjenvinnbare beløp med dens 
balanseførte verdi 

a)  hvert år,

 og

b)  når det foreligger en indikasjon på at den immaterielle eiendelen kan ha falt i verdi.

Gjennomgåelse av vurdering av utnyttbar levetid

109.  Den utnyttbare levetiden til en immateriell eiendel som ikke blir avskrevet, skal gjennomgås i hver periode for 
å avgjøre om hendelser og omstendigheter fortsatt støtter en vurdering om at eiendelen har ubestemt utnyttbar 
levetid. Dersom dette ikke er tilfellet, skal en endring i vurderingen med hensyn til utnyttbar levetid fra å være 
ubestemt til å bli bestemt, regnskapsføres som endring i et regnskapsmessig estimat i samsvar med ias 8: 
«regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil».

110.  I samsvar med IAS 36 er en revurdering av en immateriell eiendels utnyttbar levetid fra ubestemt til bestemt en 
indikator på at eiendelen kan ha falt i verdi. Som et resultat av dette tester foretaket eiendelen for tap ved verdifall 
ved å sammenligne eiendelens gjenvinnbare beløp, fastsatt i samsvar med IAS 36, med dens balanseførte verdi, 
og innregner deretter et eventuelt overskytende av den balanseførte verdien i forhold til gjenvinnbart beløp som 
tap ved verdifall.

GJENVINNING AV BALANSEFØRT VERDI — TAP VED VERDIFALL

111.  For å avgjøre om en immateriell eiendel har falt i verdi, skal et foretak anvende IAS 36: «Verdifall på eiendeler». 
Nevnte standard forklarer når og hvordan et foretak gjennomgår den balanseførte verdien av sine eiendeler, 
hvordan foretaket fastsetter en eiendels gjenvinnbare beløp og når foretaket innregner eller tilbakefører et tap ved 
verdifall.

UTRANGERING OG AVHENDING

112.  en immateriell eiendel skal fraregnes 

a)  ved avhending,

 eller

b)  når det ikke forventes flere framtidige økonomiske fordeler fra eiendelens bruk eller avhending.



24.4.2008 Nr. 22/685EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 38

113.  Gevinster eller tap som oppstår ved fraregning av en immateriell eiendel, skal beregnes som differansen 
mellom et eventuelt netto avhendingsproveny og eiendelens balanseførte verdi. Dette skal innregnes i 
resultatet når eiendelen fraregnes (med mindre ias 17: «leieavtaler» krever noe annet ved en avtale om salg 
og tilbakeleie). Gevinster skal ikke klassifiseres som driftsinntekt.

114.  Avhending av en immateriell eiendel kan skje på ulike måter (for eksempel ved salg, ved å inngå en finansiell 
leieavtale eller ved donasjon). Når avhendingstidspunktet for en slik eiendel skal fastsettes, anvender et foretak 
kriteriene i IAS 18: «Driftsinntekter» for innregning av driftsinntekt fra salg av varer. IAS 17 kommer til 
anvendelse på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie.

115.  Dersom et foretak, i samsvar med innregningsprinsippet i nr. 21, i den balanseførte verdien av en eiendel 
innregner anskaffelseskost for en erstatning av en del av en immateriell eiendel, skal foretaket fraregne den 
erstattede delens balanseførte verdi. Dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak å fastsette den erstattede 
delens balanseførte verdi, kan foretaket benytte anskaffelseskost for erstatningsdelen som en indikasjon på hva 
anskaffelseskost for den erstattede delen var på det tidspunktet den ble anskaffet eller utviklet internt.

116.  Vederlaget ved avhending av en immateriell eiendel førstegangsinnregnes til virkelig verdi. Dersom betaling for 
den immaterielle eiendelen blir utsatt, blir vederlaget førstegangsinnregnet som eiendelens kontantprisekvivalent. 
Differansen mellom det nominelle beløpet for vederlaget og kontantprisekvivalenten blir innregnet som 
renteinntekt i samsvar med IAS 18, idet det tas hensyn til tilgodehavendets effektive avkastning.

117.  Avskrivning av en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid opphører ikke når den immaterielle 
eiendelen ikke lenger er i bruk, med mindre eiendelen er avskrevet fullt ut eller er klassifisert som holdt for salg 
(eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5. 

OPPLYSNINGER

Alminnelige bestemmelser

118.  et foretak skal opplyse om følgende for hver enkelt klasse av immaterielle eiendeler, idet det skilles mellom 
internt utviklede immaterielle eiendeler og andre immaterielle eiendeler:

a)  om utnyttbar levetid er ubestemt eller bestemt, og dersom den er bestemt, hvilken utnyttbar levetid eller 
hvilke avskrivningssatser som er benyttet, 

b)  hvilke avskrivningsmetoder som er benyttet for immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid, 

c)  brutto balanseført verdi og eventuell akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved 
begynnelsen og slutten av perioden, 

d)  hvilken post eller hvilke poster i resultatregnskapet som omfatter eventuell avskrivning av immaterielle 
eiendeler, 

e)  en avstemming av balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden som viser 

i)  tilganger, med separate oppgaver over dem som er oppstått ved intern utvikling, de som er anskaffet 
separat, og de som er anskaffet ved virksomhetssammenslutninger,

ii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt 
for salg i samsvar med ifrs 5, samt andre avhendinger, 

iii)  økninger eller reduksjoner i løpet av perioden som skyldes verdireguleringer i henhold til nr. 75, 
nr. 85 og nr. 86, samt eventuelle tap ved verdifall innregnet eller reversert direkte mot egenkapitalen 
i samsvar med ias 36: «verdifall på eiendeler»,
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iv)  eventuelle tap ved verdifall innregnet i resultatet i løpet av perioden i samsvar med ias 36, 

v)  eventuelle tap ved verdifall reversert i resultatet i løpet av perioden i samsvar med ias 36, 

vi)  eventuell avskrivning som er innregnet i løpet av perioden,

vii)  netto valutadifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskapet til presentasjonsvalutaen, 
og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til foretakets presentasjonsvaluta, 

 og

viii)  andre endringer i balanseført verdi i løpet av perioden.

119.  En klasse av immaterielle eiendeler er en gruppering av eiendeler av lignende art og for lignende bruk i foretakets 
virksomhet. Eksempler på slike separate klasser kan være 

a)  varenavn,

b)  avisnavn og utgivelsestitler,

c)  programvare,

d)  lisenser og franchiseavtaler,

e)  opphavsretter, patenter og andre industrielle eiendomsretter, samt tjeneste- og driftsrettigheter,

f)  oppskrifter, formler, modeller, design og prototyper, 

 og

g)  immaterielle eiendeler under utvikling.

 Klassene som det henvises til foran, kan deles opp (eller samles) i mindre (eller større) klasser dersom dette fører 
til mer relevant informasjon for brukerne av finansregnskapet.

120.  Et foretak skal gi opplysninger om immaterielle eiendeler som har vært utsatt for verdifall i samsvar med IAS 36, 
i tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 118 bokstav e) iii)–v).

121.  IAS 8 krever at et foretak gir opplysninger om arten og omfanget av en endring i et regnskapsmessig estimat som 
har vesentlig innvirkning i inneværende regnskapsperiode, eller forventes å få vesentlig innvirkning i framtidige 
regnskapsperioder. Krav til slike opplysninger kan oppstå ved endringer i 

a)  vurderingen av en immateriell eiendels utnyttbare levetid, 

b)  avskrivningsmetoden, 

 eller

c)  restverdier.



24.4.2008 Nr. 22/687EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 38

122.  et foretak skal også opplyse om følgende:

a)  for en immateriell eiendel vurdert til å ha ubestemt utnyttbar levetid, eiendelens balanseførte verdi og 
grunnene som støtter vurderingen av at eiendelen har ubestemt utnyttbar levetid. når et foretak opplyser 
om disse grunnene, skal det beskrive hvilken faktor eller hvilke faktorer som spilte en betydelig rolle da 
det ble fastsatt at eiendelen har ubestemt utnyttbar levetid, 

b)  en beskrivelse av, den balanseførte verdien av samt gjenstående avskrivningsperiode for eventuelle 
enkeltstående immaterielle eiendeler som er vesentlige for foretakets finansregnskap, 

c)  for immaterielle eiendeler anskaffet ved hjelp av et offentlig tilskudd og førstegangsinnregnet til virkelig 
verdi (se nr. 44), 

i)  den virkelige verdien som ble førstegangsinnregnet for disse eiendelene, 

ii)  eiendelenes balanseførte verdi, 

og

iii)  om eiendelene måles etter innregning i henhold til anskaffelseskostmodellen eller 
verdireguleringsmodellen, 

d)  eventuell forekomst av og omfang av balanseført verdi av immaterielle eiendeler hvis eiendomsrett er 
underlagt restriksjoner, samt heftelser knyttet den balanseførte verdien av immaterielle eiendeler som er 
stilt som sikkerhet for forpliktelser,

e)  omfanget av kontraktsmessige bindinger knyttet til anskaffelse av immaterielle eiendeler.

123.  Når et foretak beskriver den (de) faktoren(e) som spilte en betydelig rolle ved fastsettelsen av at en immateriell 
eiendels utnyttbare levetid er ubestemt, skal foretaket ta i betraktning listen med faktorer i nr. 90.

Immaterielle eiendeler målt etter innregning med verdireguleringsmodellen

124.  Dersom immaterielle eiendeler regnskapsføres til verdiregulerte beløp, skal et foretak opplyse om følgende: 

a)  etter klasse av immaterielle eiendeler: 

i)  tidspunktet da verdireguleringen ble gjennomført, 

ii)  den balanseførte verdien av verdiregulerte immaterielle eiendeler, 

og

iii)  den balanseførte verdien som ville ha vært innregnet dersom den verdiregulerte klassen av 
immaterielle eiendelene hadde vært målt etter innregning ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i 
nr. 74, 

b)  beløpet for verdireguleringsreserve som gjelder immaterielle eiendeler i begynnelsen og slutten av 
regnskapsperioden, samtidig som endringene i løpet av perioden og eventuelle restriksjoner på utdelingen 
av balansen til aksjonærer indikeres, 

 og

c)  metodene og betydelige forutsetninger som er anvendt for å estimere eiendelenes virkelige verdier. 

125.  Av hensyn til opplysningskravene kan det være nødvendig å samle klasser av verdiregulerte eiendeler i 
større klasser. Klasser skal imidlertid ikke samles dersom dette ville føre at det ble slått sammen en klasse av 
immaterielle eiendeler som omfatter både beløp målt i henhold til anskaffelseskostmetoden og i henhold til 
verdireguleringsmetoden.
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Utgifter til forskning og utvikling

126.  et foretak skal opplyse om det samlede beløpet for utgifter til forskning og utvikling som innregnes som 
kostnad i løpet av perioden.

127. Utgifter til forskning og utvikling omfatter alle utgifter som er direkte henførbare til forsknings- eller 
utviklingsaktiviteter (se nr. 66 og nr. 67 for veiledning om hvilken type utgifter som skal tas med for å oppfylle 
opplysningskravet i nr. 126).

Annen informasjon

128.  Et foretak oppfordres til, men er ikke pålagt, å gi følgende informasjon: 

a)  en beskrivelse av alle immaterielle eiendeler som er avskrevet fullt ut, og som fremdeles er i bruk, 

 og

b)  en kort beskrivelse av betydelige immaterielle eiendeler som kontrolleres av foretaket, men som ikke er 
innregnet som eiendeler fordi de ikke oppfylte innregningskriteriene i denne standard, eller fordi de ble 
anskaffet eller utviklet før den versjonen av IAS 38: «Immaterielle eiendeler» som ble utgitt i 1998, trådte i 
kraft.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

129.  Dersom et foretak i samsvar med nr. 85 i ifrs 3: «virksomhetssammenslutninger» velger å anvende ifrs 
3 fra et tidligere tidspunkt enn ikrafttredelsestidspunktene fastsatt i nr. 78–84 i ifrs 3, skal foretaket også 
anvende denne standard fremadrettet fra samme tidspunkt. foretaket skal derfor ikke justere den balanseførte 
verdien av immaterielle eiendeler som ble innregnet på dette tidspunktet. foretaket skal imidlertid på 
dette tidspunktet anvende denne standard til å revurdere den utnyttbare levetiden til foretakets innregnede 
immaterielle eiendeler. Dersom foretaket som en følge av revurderingen endrer sin vurdering med hensyn 
til utnyttbar levetid for en eiendel, skal denne endringen regnskapsføres som endring i et regnskapsmessig 
estimat i samsvar med ias 8: «regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil».

130.  i alle andre tilfeller skal et foretak anvende denne standard 

a)  ved regnskapsføring av immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger der 
avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere, 

 og

b)  ved fremadrettet regnskapsføring av alle andre immaterielle eiendeler fra begynnelsen av det første 
årsregnskapet som begynner 31. mars 2004 eller senere. foretaket skal derfor ikke justere den 
balanseførte verdien av immaterielle eiendeler som ble innregnet på dette tidspunktet. foretaket skal 
imidlertid på dette tidspunktet anvende denne standard til å revurdere slike immaterielle eiendelers 
utnyttbare levetid. Dersom foretaket som følge av revurderingen endrer sin vurdering med hensyn til en 
eiendels utnyttbar levetid, skal denne endringen regnskapsføres som endring i et regnskapsmessig estimat 
i samsvar med ias 8.

Bytte av lignende eiendeler

131.  Kravet i nr. 129 og nr. 130 bokstav b) om fremadrettet anvendelse av denne standard betyr at dersom et bytte 
av eiendeler før denne standard trådte i kraft, ble målt på grunnlag av den balanseførte verdien av den avgitte 
eiendelen, skal foretaket ikke omarbeide den anskaffede eiendelens balanseførte verdi for å gjenspeile dens 
virkelige verdi på overtakelsestidspunktet.
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Tidlig anvendelse

132.  foretak som nr. 130 kommer til anvendelse på, oppfordres til å anvende kravene i denne standard før 
ikrafttredelsestidspunktene nevnt i nr. 130. Dersom et foretak imidlertid anvender denne standard før de 
samme ikrafttredelsestidspunktene, skal foretaket også samtidig anvende ifrs 3 samt ias 36: «verdifall på 
eiendeler» (revidert 2004) fra de samme tidspunktene.

OPPHEVING AV IAS 38 (UTGITT 1998)

133.  Denne standard erstatter IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (utgitt 1998).


