
Nr. 9/336 19.2.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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 14. september 2002, herunder internasjonal 
regnskapsstandard (IAS) 19: «Ytelser til ansatte».

2) 9. desember 2004 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) internasjonal standard 
for finansiell rapportering (IFRS) 6: «Leting etter og 
evaluering av mineralressurser», heretter kalt «IFRS 
6», som en midlertidig løsning for å gjøre det mulig 
for foretak innenfor denne sektoren å oppfylle kravene 
i IFRS-er uten å måtte foreta større endringer i sin 
regnskapspraksis. IFRS 6 gir foretak som pådrar seg 
utgifter til leting og evaluering, unntak fra noen av 
kravene i andre IFRS-er. Under visse omstendigheter 
tillates slike foretak å fortsette med sin nåværende 
regnskapsmessige behandling i forbindelse med utgifter 
til leting og evaluering. IFRS 6 inneholder ytterligere 
veiledning vedrørende indikatorer for verdifall på 
eiendeler knyttet til leting og evaluering, og for testing 
for tap ved verdifall på slike eiendeler.

3) IASB utgav 16. desember 2004 en endring i IAS 19: 
«Ytelser til ansatte». Endringen innfører et ytterligere 
alternativ med hensyn til innregning av aktuarielle gevinster 
og tap når det gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger. 
Standarden tillater nå at aktuarielle gevinster og tap 
innregnes fullt ut i en oppstilling av innregnede inntekter 
og kostnader utenfor resultatregnskapet, dvs. at aktuarielle 
gevinster og tap kan innregnes direkte i egenkapitalen. 
Endringen angir også hvordan konsernforetak bør 
regnskapsføre sine ytelsesbaserte pensjonsordninger 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 24.11.2005, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2006 av 10. mars 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 28 av 1.6.2006, s. 23.

(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. 1751/2005 (EUT L 282 av 25.10.2005, s. 3).

i sitt separate finansregnskap, og krever at det gis 
tilleggsopplysninger.

4) 2. desember 2004 kunngjorde Den internasjonale 
tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) 
tolkning nr. 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale 
inneholder en leieavtale», heretter kalt «IFRIC 4». IFRIC 
4 fastsetter kriterier for å beregne hvorvidt en ordning 
utgjør eller inneholder en leieavtale, for eksempel visse 
take-or-pay-kontrakter. IFRIC 4 gjør det klart under 
hvilke omstendigheter slike ordninger som ikke har 
juridisk form av en leieavtale, likevel bør regnskapsføres 
i samsvar med IAS 17: «Leieavtaler».

5) 16. desember 2004 kunngjorde Den internasjonale 
tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) 
tolkning nr. 5: «Rettigheter til andeler i stengnings-, 
rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond», heretter 
kalt «IFRIC 5». IFRIC 5 fastsetter hvordan en innskyter 
bør regnskapsføre sine andeler i et fond, og hvordan en 
innskyter bør regnskapsføre ytterligere innskudd.

6) Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter 
at IFRIC 6, IAS 19, IFRIC 4 og IFRIC 5 oppfyller de 
tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 
i forordning (EF) nr. 1606/2002.

7) Som en følge av vedtakelsen av IFRS 6, IAS 19, IFRIC 
4 og IFRIC 5 må IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av 
internasjonale standarder for finansiell rapportering», 
IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap», IAS 16: 
«Eiendom, anlegg og utstyr», IAS 24: «Opplysninger om 
nærstående parter», IAS 38: «Immaterielle eiendeler» 
og IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og 
måling» endres for å sikre overensstemmelse mellom 
internasjonale regnskapsstandarder.

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

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005

av 8. november 2005

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 6, internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 16, 19, 24, 38 og 39 samt tolkning nr. 4 og 5 fra Den 
internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)*

2009/EØS/9/33
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003 gjøres følgende 
endringer:

1. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 6: 
«Leting etter og evaluering av mineralressurser» innsettes 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

2. IAS 19: «Ytelser til ansatte» endres i samsvar med 
endringene fastsatt i vedlegget til denne forordning.

3. IFRIC-tolkning nr. 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale 
inneholder en leieavtale» innsettes som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning.

4. IFRIC-tolkning nr. 5: «Rettigheter til andeler i stengnings-, 
rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond» innsettes som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

5. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
1, IAS 16 og IAS 38 endres i samsvar med vedlegg B til 
IFRS 6 som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

6. IFRS 1, IAS 1 og IAS 24 endres i samsvar med vedlegg F 
i endringen av IAS 19 som fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

7. IFRS 1 endres i samsvar med vedlegget til IFRIC 4 som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

8. IAS 39 endres i samsvar med vedlegget til IFRIC 5 som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Hvert selskap skal anvende standardene og tolkningene som 
fastsatt i vedlegget, senest fra første dag i det regnskapsåret 
som begynner i 2006.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 8. november 2005.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE STANDARDER FOR FINANSIELL RAPPORTERING

IFRS 6 Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 6: «Leting etter og evaluering av 
mineralressurser»

IAS 19 Endringer i IAS 19: «Ytelser til ansatte»

IFRIC 4 IFRIC-tolkning nr. 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale»

IFRIC 5 IFRIC-tolkning nr. 5: «Rettigheter til andeler i stengnings-, rehabiliterings- og 
miljørehabiliteringsfond»

_______________________________________________________________________________________________

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.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 6

Leting etter og evaluering av mineralressurser

FORMÅL

1. Formålet med denne standard er å fastsette finansiell rapportering av leting etter og evaluering av 
mineralressurser.

2. Denne IFRS krever særlig

a)  begrensede forbedringer av eksisterende regnskapsprinsipper for utgifter til leting og evaluering,

b)  at foretak som innregner lete- og evalueringseiendeler, tester slike eiendeler for verdifall i samsvar med denne 
standard og måler et eventuelt verdifall i samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler»,

c)  opplysninger som identifiserer og forklarer de beløpene i foretakets finansregnskap som oppstår av leting 
etter og evaluering av mineralressurser, og som hjelper brukere av slike finansregnskap å forstå størrelsen på, 
tidspunktene for og sikkerheten i framtidige kontantstrømmer fra innregnede lete- og evalueringseiendeler.

VIRKEOMRÅDE

3. Et foretak skal anvende denne standard på lete- og evalueringsutgifter som det pådrar seg.

4. Standarden omhandler ikke andre sider ved regnskapsføringen til foretak som driver leting etter og evaluering av 
mineralressurser.

5. Et foretak skal ikke anvende denne standard på utgifter som det pådrar seg,

a)  før leting etter og evaluering av mineralressurser, for eksempel utgifter som foretaket pådrar seg før det har 
oppnådd de juridiske rettighetene til å drive leting i et bestemt område,

b)  etter at de tekniske forutsetningene for og den kommersielle levedyktigheten av å utvinne en mineralressurs 
kan påvises.

INNREGNING AV LETE- OG EVALUERINGSEIENDELER

Midlertidig unntak fra IAS 8 nr. 11 og nr. 12

6. Ved utarbeiding av sine regnskapsprinsipper skal et foretak som innregner lete- og evalueringseiendeler, anvende 
nr. 10 i IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil».

7. IAS 8 nr. 11 og nr. 12 angir hvilke kilder til myndighetskrav og retningslinjer som ledelsen skal ta hensyn til ved 
utarbeiding av regnskapsprinsipper for en post dersom det ikke finnes noen standard som gjelder spesifikt for denne 
posten. I henhold til nr. 9 og nr. 10 nedenfor fritar denne standard et foretak fra å anvende disse numrene på sine 
regnskapsprinsipper for innregning og måling av lete- og evalueringseiendeler.

MÅLING AV LETE- OG EVALUERINGSEIENDELER

Måling ved innregning

8. Lete- og evalueringseiendeler skal måles til anskaffelseskost.
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Bestanddeler av anskaffelseskost for lete- og evalueringseiendeler

9. Et foretak skal fastsette prinsipper som angir hvilke utgifter som innregnes som lete- og evalueringseiendeler, og 
anvende prinsippene ensartet. Ved denne fastsettelsen tar foretaket hensyn til i hvilken grad utgiftene kan knyttes 
til funn av særskilte mineralressurser. Følgende er eksempler på utgifter som kan inkluderes ved førstegangsmåling 
av lete- og evalueringseiendeler (listen er ikke uttømmende):

a)  anskaffelse av rettigheter til å drive leting,

b)  topografiske, geologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser,

c)  leteboring,

d)  grøfting,

e)  prøvetaking, og

f)  aktiviteter i forbindelse med vurdering av de tekniske forutsetningene for og den kommersielle levedyktigheten 
av å utvinne en mineralressurs.

10. Utgifter knyttet til utvikling av mineralressurser skal ikke innregnes som lete- og evalueringseiendeler. «Rammen» 
og IAS 38: «Immaterielle eiendeler» gir veiledning om innregning av eiendeler som oppstår av utvikling.

11. I samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» skal et foretak innregne alle 
forpliktelser til fjerning og rehabilitering som det påtar seg i løpet av en bestemt periode som følge av å ha drevet 
leting etter og evaluering av mineralressurser.

Måling etter innregning

12. Etter innregning skal et foretak enten anvende anskaffelseskostmodellen eller verdireguleringsmodellen på lete- og 
evalueringseiendelene. Dersom verdireguleringsmodellen anvendes (enten modellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg 
og utstyr» eller modellen i IAS 38), skal den være i overensstemmelse med klassifiseringen av eiendelene (se 
nr. 15).

Endringer i regnskapsprinsipper

13. Et foretak kan endre sine regnskapsprinsipper for utgifter til leting og evaluering 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. 
Et foretak skal vurdere relevans og pålitelighet ut fra kriteriene i IAS 8.

14.  For å rettferdiggjøre endringer i sine regnskapsprinsipper for utgifter til leting og evaluering skal et foretak 
dokumentere at endringene bringer finansregnskapet nærmere en oppfyllelse av kriteriene i IAS 8, men endringene 
trenger ikke å medføre fullstendig oppfyllelse av disse kriteriene.

PRESENTASJON

Klassifisering av lete- og evalueringseiendeler

15.  Et foretak skal klassifisere lete- og evalueringseiendeler som materielle eller immaterielle i henhold til de 
anskaffede eiendelenes art, og anvende klassifiseringen ensartet.

16.  Noen lete- og evalueringseiendeler behandles som immaterielle (for eksempel borerettigheter), mens andre er 
materielle (for eksempel kjøretøyer og boreplattformer). I den utstrekning en materiell eiendel forbrukes ved 
utvikling av en immateriell eiendel, inngår beløpet som gjenspeiler dette forbruket, i den immaterielle eiendelens 
anskaffelseskost. Bruk av en materiell eiendel til å utvikle en immateriell eiendel endrer imidlertid ikke en materiell 
eiendel til en immateriell eiendel.
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Omklassifisering av lete- og evalueringseiendeler

17.  En lete- og evalueringseiendel skal ikke lenger klassifiseres som dette når det kan påvises tekniske forutsetninger for 
og kommersiell levedyktighet av å utvinne en mineralressurs. Før omklassifisering skal lete- og evalueringseiendeler 
testes for verdifall og et eventuelt tap ved verdifall innregnes.

VERDIFALL

Innregning og måling

18. Lete- og evalueringseiendeler skal testes for verdifall når fakta og omstendigheter tyder på at den 
balanseførte verdien av en lete- og evalueringseiendel kan overstige dens gjenvinnbare beløp. Når fakta og 
omstendigheter tyder på at balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, skal foretaket måle, presentere 
og opplyse om eventuelle tilknyttede tap ved verdifall i samsvar med IAS 36, unntatt i tilfellene fastsatt i nr. 
21 nedenfor.

19.  Utelukkende i forbindelse med lete- og evalueringseiendeler skal nr. 20 i denne standard anvendes i stedet for 
IAS 36 nr. 8-17 ved identifikasjon av mulig verdifall på en lete- og evalueringseiendel. I nr. 20 brukes begrepet 
«eiendeler», men det gjelder for både enkeltstående lete- og evalueringseiendeler og kontantgenererende enheter.

20.  Én eller flere av følgende fakta og omstendigheter tyder på at et foretak skal teste lete- og evalueringseiendeler for 
tap ved verdifall (listen er ikke uttømmende):

a)  den perioden da foretaket har rett til å drive leting i det bestemte området har utløpt i løpet av perioden eller 
vil utløpe i nær framtid, og forventes ikke å bli fornyet,

b)  det er verken budsjettert med eller planlagt vesentlige utgifter til ytterligere leting etter og evaluering av 
mineralressurser i det bestemte området,

c)  leting etter og evaluering av mineralressurser i det bestemte området har ikke medført påvisning av 
kommersielt levedyktige mengder av mineralressurser, og foretaket har besluttet å slutte med slik virksomhet 
i det bestemte området,

d)  det foreligger tilstrekkelige opplysninger som tyder på at det, selv om det er sannsynlig at det fortsatt vil skje 
en utvikling i det bestemte området, er usannsynlig at den balanseførte verdien av lete- og evalueringseiendelen 
vil bli gjenvunnet fullt ut gjennom en vellykket utvikling eller ved salg.

I alle slike eller lignende tilfeller skal foretaket utføre en test for tap ved verdifall i samsvar med IAS 36. Et 
eventuelt tap ved verdifall skal innregnes som kostnad i samsvar med IAS 36. 

Angivelse av på hvilket nivå lete- og evalueringseiendeler skal testes for verdifall

21. Et foretak skal fastsette regnskapsprinsipper for tilordning av lete- og evalueringseiendeler til 
kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter med henblikk på å teste slike 
eiendeler for verdifall. Hver kontantgenererende enhet eller gruppe av kontantgenererende enheter som 
en lete- og evalueringseiendel tilordnes til, skal ikke være større enn et segment basert enten på foretakets 
primære eller sekundære rapporteringsformat, beregnet i samsvar med IAS 14: «Segmentrapportering».

22.  Det nivå som identifiseres av foretaket med henblikk på å teste lete- og evalueringseiendelene for tap ved verdifall, 
kan omfatte én eller flere kontantgenererende enheter.
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OPPLYSNINGER

23. Et foretak skal gi opplysninger som identifiserer og forklarer de beløpene i finansregnskapet som oppstår av 
leting etter og evaluering av mineralressurser.

24.  For å overholde nr. 23 skal et foretak opplyse om

a)  sine regnskapsprinsipper for utgifter til leting og evaluering, herunder innregning av lete- og 
evalueringseiendeler,

b)  omfanget av  eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader samt kontantstrømmer knyttet til drift og 
investeringer som oppstår av leting etter og evaluering av mineralressurser.

25.  Et foretak skal behandle lete- og evalueringseiendeler som en egen eiendelsklasse og gi opplysningene som kreves 
av enten IAS 16 eller IAS 38 i overensstemmelse med klassifiseringen av eiendelene.

IKRAFTTREDELSE

26. Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det 
oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode som begynner 
tidligere enn 1. januar 2006, skal foretaket opplyse om dette.

OVERGANGSBESTEMMELSER

27.  Dersom det ikke er praktisk mulig å anvende et bestemt krav i nr. 18 på sammenligningsinformasjon knyttet til 
årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2006 eller tidligere, skal foretaket opplyse 
om dette. IAS 8 forklarer begrepet «ikke praktisk mulig».

______________
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del denne IFRS.

lete- og evalueringseiendeler Utgifter til leting og evaluering som innregnes som 
eiendeler i samsvar med foretakets regnskapsprinsipper.

utgifter til leting og evaluering Utgifter som et foretak har pådratt seg i forbindelse 
med leting etter og evaluering av mineralressurser 
før de tekniske forutsetningene for og den kommersielle 
levedyktigheten av å utvinne en mineralressurs kan 
påvises.

leting etter og evaluering av mineralressurser Leting etter mineralressurser, herunder mineraler, olje, 
naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser, etter 
at foretaket har fått de juridiske rettighetene til å 
drive leting i et bestemt område, samt fastsettelse av 
de tekniske forutsetningene for og den kommersielle 
levedyktigheten av å utvinne mineralressursen.

_____________
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VEDLEGG B

Endringer i andre IFRS-er

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

B1.  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» skal ny overskrift og 
nytt nr. 36B lyde:

Unntak fra kravet om å presentere sammenligningsinformasjon for IFRS 6

36B  Et foretak som anvender IFRS-er før 1. januar 2006 og velger å anvende IFRS 6: «Leting etter og 
evaluering av mineralressurser» før 1. januar 2006, trenger ikke å gi opplysningene som kreves av IFRS 6 
for sammenligningsperioder i sitt første IFRS-finansregnskap.

B2.  I IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003 og endret ved IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og 
avviklet virksomhet») skal nr. 3 lyde:

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 knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 41: «Landbruk»),

c)  innregning og måling av lete- og evalueringseiendeler (se IFRS 6: «Leting etter og evaluering av 
mineralressurser»), eller

d)  mineralrettigheter og mineralreserver, for eksempel olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser.

Standarden får imidlertid anvendelse på eiendom, anlegg og utstyr som benyttes til utvikling eller 
vedlikehold av eiendeler som omfattes av bokstav b)-d).

B3.  I IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (revidert 2004) skal nr. 2 lyde:

2. Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av immaterielle eiendeler, unntatt

a) immaterielle eiendeler som hører inn under virkeområdet til en annen regnskapsstandard,

b) finansielle eiendeler slik de er definert i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og 
måling», 

c) innregning og måling av lete- og evalueringseiendeler (se IFRS 6: «Leting etter og evaluering av 
mineralressurser»), og

d) utgifter til utvikling og utvinning av mineraler, olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser.

___________
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Endringer i IAS 19: «Ytelser til ansatte»

Flerforetaksordninger

Nytt nr. 32A med eksempel skal lyde som følger, og nr. 35 flyttes og blir nr. 32B:

32A.  Det kan være inngått en kontraktsmessig avtale mellom flerforetaksordningen og dens deltakere som fastsetter 
hvordan ordningens overskudd skal fordeles til deltakerne (eller hvordan underskuddet skal finansieres). 
En deltaker i en flerforetaksordning der det finnes en slik avtale, og som regnskapsfører ordningen som en 
innskuddsbasert pensjonsordning i samsvar med nr. 30, skal innregne i resultatet den eiendel eller forpliktelse 
som oppstår av den kontraktsmessige avtalen og den inntekt eller kostnad som følger av dette.

Eksempel som illustrerer nr. 32A

Et foretak deltar i en ytelsesbasert flerforetaksordning som ikke utarbeider en verdsetting av ordningen på 
grunnlag av IAS 19. Ordningen regnskapsføres derfor som om den var en innskuddsbasert pensjonsordning. 
En verdsetting av finansieringen som ikke er foretatt på grunnlag av IAS 19, viser at ordningen har et 
underskudd på 100 millioner. I henhold til en avtale innebærer ordningen at de deltakende arbeidsgivere 
bidrar på en slik måte at underskuddet vil bli eliminert i løpet av neste femårsperiode. Foretakets samlede 
bidrag i henhold til avtalen er 8 millioner.

Foretaket innregner bidragene som forpliktelse, justert for pengers tidsverdi og en tilsvarende kostnad i 
resultatet.

32B.  IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» krever at et foretak innregner eller gir 
opplysninger om visse betingede forpliktelser. I sammenheng med en flerforetaksordning kan en betinget 
forpliktelse for eksempel oppstå av

a)  aktuarielle tap knyttet til andre deltakende foretak, fordi hvert enkelt foretak som deltar i en 
flerforetaksordning, deler den aktuarielle risikoen til alle de andre deltakende foretakene, eller

b)  ethvert ansvar i henhold til vilkårene i en pensjonsordning om å finansiere en eventuell underdekning 
dersom andre foretak trekker seg fra ordningen.

35. [Opphevet]

Ytelsesbaserte pensjonsordninger som deler risiko mellom ulike foretak under samme kontroll

Nr. 34 og nytt nr. 34A og 34B skal lyde:

34.  Ytelsesbaserte pensjonsordninger som deler risiko mellom ulike foretak under samme kontroll, for eksempel 
et morforetak og dets datterforetak, er ikke flerforetaksordninger.

34A.  Et foretak som deltar i en slik ordning, skal ha informasjon om ordningen i sin helhet, målt i samsvar 
med IAS 19 på grunnlag av de forutsetninger som gjelder for ordningen som helhet. Dersom det finnes en 
kontraktsmessig avtale eller et fast prinsipp om at ordningens ytelsesbaserte netto pensjonskostnader som 
helhet, målt i samsvar med IAS 19, skal pålegges konsernforetakene enkeltvis, skal foretaket innregne slike 
pålagte ytelsesbaserte netto pensjonskostnader i sitt separate eller individuelle finansregnskap. Dersom det 
ikke finnes noen slik avtale eller et slikt prinsipp, skal den ytelsesbaserte netto pensjonskostnaden innregnes 
i det separate eller individuelle finansregnskapet til det konsernforetaket som juridisk sett er den arbeidsgiver 
som finansierer ordningen. De andre konsernforetakene skal innregne en kostnad som tilsvarer det bidraget 
som skal betales i denne perioden, i sitt separate eller individuelle finansregnskap.

34B.  Deltakelse i en slik ordning utgjør en transaksjon mellom nærstående parter for hvert enkelt konsernforetak. 
Et foretak skal derfor gi følgende opplysninger i sitt separate eller individuelle finansregnskap:

a)  Den kontraktsmessige avtalen eller det faste prinsippet som danner grunnlag for å pålegge en ytelsesmessig 
netto pensjonskostnad, eller det faktum at det ikke finnes noen slik avtale eller et slikt prinsipp.

b)  Prinsippene for å beregne størrelsen på foretakets bidrag.
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c)  Dersom foretaket regnskapsfører en fordeling av den ytelsesbaserte netto pensjonskostnaden i samsvar 
med nr. 34A, skal all informasjon om ordningen som helhet gis i samsvar med nr. 120-121.

d)  Dersom foretaket regnskapsfører det bidraget som skal betales i perioden, i samsvar med nr. 34A, kreves 
det informasjon om ordningen som helhet i samsvar med nr. 120A bokstav b)-e), j), n), o) og q) samt 
nr. 121. De øvrige opplysningene som kreves av nr. 120A, får ikke anvendelse.

Innregning av den ytelsesbaserte pensjonskostnadens bestanddeler i resultatet

Nr. 61 med overskrift skal lyde:

Resultat

61. Et foretak skal innregne det samlede nettobeløpet av følgende beløp i resultatet, bortsett fra i den utstrekning 
en annen standard krever eller tillater at det inkluderes i en eiendels anskaffelseskost:

a) kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening (se nr. 63–91),

b) rentekostnader (se nr. 82),

c) forventet avkastning på alle pensjonsmidler (se nr. 105–107) og av alle refusjonsrettigheter (se 
nr. 104A),

d) aktuarielle gevinster og tap, slik det kreves i samsvar med foretakets regnskapsprinsipper (se 
nr. 92-93D),

e) kostnad ved tidligere periodes pensjonsopptjening (se nr. 96),

f) virkningen av eventuelle avkortinger eller oppgjør (se nr. 109 og nr. 110), og

g) virkningen av begrensningen i nr. 58 bokstav b), med mindre den innregnes utenfor resultatet i samsvar 
med nr. 93C.

Aktuarielle gevinster og tap

Nr. 92, nr. 93 og nr. 95 og nytt nr. 93A-D skal lyde:

92.  Ved måling av et foretaks ytelsesbaserte pensjonsforpliktelse i samsvar med nr. 54, skal foretaket, i henhold 
til nr. 58A, innregne en del (som nærmere angitt i nr. 93) av sine aktuarielle gevinster og tap som inntekt 
eller kostnad dersom netto akkumulerte, uinnregnede aktuarielle gevinster og tap ved slutten av forrige 
regnskapsperiode oversteg det største av følgende beløp:

a) 10 % av nåverdien av den brutto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen på dette tidspunktet (før fradrag 
av pensjonsmidler), og

b) 10 % av den virkelige verdien av alle pensjonsmidler på dette tidspunktet.

Disse grensene skal beregnes og anvendes separat for hver ytelsesbasert pensjonsordning.
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93.  Andelen av aktuarielle gevinster og tap som skal innregnes for hver ytelsesbasert pensjonsordning, er det 
overskytende, fastsatt i samsvar med nr. 92, dividert på forventet gjennomsnittlig gjenværende tjenestetid 
for de ansatte som deltar i pensjonsordningen. Et foretak kan imidlertid anvende systematiske metoder som 
fører til raskere innregning av aktuarielle gevinster og tap, forutsatt at det samme grunnlaget anvendes for 
både gevinster og tap og at grunnlaget anvendes konsistent fra én regnskapsperiode til den neste. Et foretak 
kan anvende slike systematiske metoder for aktuarielle gevinster og tap selv om de er innenfor grensene 
angitt i nr. 92.

93A. Dersom et foretak vedtar prinsipper om innregning av aktuarielle gevinster og tap i perioden da de oppstår, 
som tillatt etter nr. 93, kan foretaket innregne dem utenfor resultatet i samsvar med  nr. 93B-93D, forutsatt 
at dette også gjøres for:

a) alle dets ytelsesbaserte pensjonsordninger, og

b) alle dets aktuarielle gevinster og tap.

93B.  Aktuarielle gevinster og tap som er innregnet utenfor resultatet, som tillatt etter nr. 93A, skal presenteres i 
en oppstilling av endringer i egenkapital kalt «oppstilling av innregnede inntekter og kostnader» som bare 
omfatter postene angitt i nr. 96 i IAS 1 (revidert 2003). Foretaket skal ikke presentere aktuarielle gevinster og 
tap i en oppstilling av endringer i egenkapital i kolonneformat som nevnt i nr. 101 i IAS 1, eller i noe annet 
format som omfatter postene angitt i nr. 97 i IAS 1.

93C.  Et foretak som innregner aktuarielle gevinster og tap i samsvar med nr. 93A, skal også innregne eventuelle 
justeringer som følge av begrensningen i nr. 58 bokstav b) utenfor resultatet, i oppstillingen av innregnede 
inntekter og kostnader.

93D.  Aktuarielle gevinster og tap samt justeringer som følge av begrensningen i nr. 58 bokstav b) som er blitt 
innregnet direkte i oppstillingen av innregnede inntekter og kostnader, skal innregnes umiddelbart i opptjent 
egenkapital. De skal ikke innregnes i resultatet i en etterfølgende periode.

95.  På lang sikt kan aktuarielle gevinster og tap utligne hverandre. Derfor kan estimater på pensjonsforpliktelser 
best betraktes som et område (eller en «korridor») rundt beste estimat. Det er tillatt, men ikke påkrevd, for et 
foretak å innregne aktuarielle gevinster og tap som faller innenfor dette området. ...

Opplysninger

Nytt nr. 120 innsettes, nr. 120 blir nr. 120A, og nr. 121 skal lyde:

120.  Et foretak skal gi følgende opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å vurdere 
hvilken type ytelsesbaserte pensjonsordninger det har, samt de økonomiske virkningene av endringer i disse 
ordningene i løpet av perioden.

120A. Et foretak skal opplyse om følgende når det gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger:

a) Foretakets regnskapsprinsipper for innregning av aktuarielle gevinster og tap.

b) En generell beskrivelse av typen ordning.

c) En avstemming av åpnings- og sluttsaldo for den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsens nåverdi, med 
separat presentasjon av eventuelle virkninger i løpet av perioden som kan henføres til hvert av følgende 
elementer: 

i) kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening,

ii) rentekostnader,
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iii) bidrag fra deltakere i ordningen,

iv) aktuarielle gevinster og tap,

v) kursendringer i utenlandsk valuta for ordninger som måles i en annen valuta enn foretakets 
presentasjonsvaluta,

vi) utbetalte ytelser,

vii) kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening

viii) virksomhetssammenslutninger,

ix) avkortinger, og 

x) oppgjør.

d) En oppdeling av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i beløp fra ordninger som i sin helhet er ikke-
fondsbaserte, og beløp fra ordninger som helt eller delvis er fondsbaserte.

e) En avstemming mellom åpnings- og sluttsaldoen for pensjonsmidlenes virkelige verdi og åpnings- og 
sluttsaldoen for eventuelle retter til refusjon som er innregnet som eiendel i samsvar med nr. 104A, og 
som eventuelt viser separat hvilke virkninger i løpet av perioden som kan henføres til hvert av følgende 
elementer:

i) forventet avkastning på pensjonsmidler,

ii) aktuarielle gevinster og tap,

iii) kursendringer i utenlandsk valuta for ordninger som måles i en annen valuta enn foretakets 
presentasjonsvaluta,

iv) bidrag fra arbeidsgiver,

v) bidrag fra deltakere i ordningen,

vi) utbetalte ytelser,

vii) virksomhetssammenslutninger, og

viii) oppgjør.

f) En avstemming av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsens nåverdi i bokstav c) og pensjonsmidlenes 
virkelige verdi i bokstav e) til de eiendelene og forpliktelsene som er innregnet i balansen, som viser 
minst:

i) netto aktuarielle gevinster eller tap som ikke er innregnet i balansen (se nr. 92),

ii) kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som ennå ikke er innregnet i balansen (se 
nr. 96),

iii) alle beløp som ikke er innregnet som eiendel på grunn av begrensningen i nr. 58 bokstav b),

iv) den virkelige verdien på balansedagen av eventuelle retter til refusjon innregnet som eiendel i 
samsvar med nr. 104A (med en kort beskrivelse av forbindelsen mellom retten til refusjon og den 
tilknyttede forpliktelsen), og

v) de andre beløpene som er innregnet i balansen.
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g) Den samlede kostnaden innregnet i resultatet for hvert av følgende punkter, samt linjen(e) der de er 
ført:

i) kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening,

ii) rentekostnader,

iii) forventet avkastning på pensjonsmidler,

iv) forventet avkastning på eventuelle retter til refusjon som er innregnet som eiendel i samsvar med 
nr. 104A,

v) aktuarielle gevinster og tap,

vi) kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening

vii) virkningen av eventuelle avkortinger eller oppgjør, og

viii) virkningen av begrensningen i nr. 58 bokstav b).

h) Det samlede beløpet som er innregnet i oppstillingen av inntekter og kostnader for hvert av følgende 
elementer:

i) aktuarielle gevinster og tap,

ii) virkningen av begrensningen i nr. 58 bokstav b).

i) For foretak som innregner aktuarielle gevinster og tap i oppstillingen av innregnede inntekter og 
kostnader i samsvar med nr. 93A, det akkumulerte beløpet av aktuarielle gevinster og tap som er 
innregnet i oppstillingen av innregnede inntekter og kostnader.

j) For hver hovedkategori av pensjonsmidler, som skal omfatte, men ikke er begrenset til å omfatte, 
egenkapitalinstrumenter, gjeldsinstrumenter, eiendom og alle andre eiendeler, den prosentdel eller det 
beløp som hver hovedkategori utgjør av pensjonsmidlenes virkelige verdi.

k) Beløpene som omfattes av den virkelige verdien av pensjonsmidler

i) for hver kategori av foretakets egne finansielle instrumenter, og

ii) for alle faste eiendommer eller andre eiendeler som anvendes av foretaket,

l) En forklarende beskrivelse av det grunnlag som er brukt for å beregne den samlede forventede 
avkastningen på eiendelene, herunder virkningen av hovedkategoriene av ordningens eiendeler.

m) Den faktiske avkastning på pensjonsmidlene samt den faktiske avkastningen på eventuelle retter til 
refusjon som er innregnet som eiendel i samsvar med nr. 104A.

n) De viktigste aktuarielle forutsetningene som er benyttet på balansedagen, herunder der de har 
gyldighet:

i) diskonteringsrenter,

ii) forventet avkastning på alle pensjonsmidler for de regnskapsperiodene som presenteres i 
finansregnskapet,
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iii) forventet avkastning på de regnskapsperiodene som presenteres i finansregnskapet på eventuelle 
retter til refusjon som er innregnet som eiendel i samsvar med nr. 104A,

iv) forventet lønnsvekst (og endring i en indeks eller en annen variabel som er angitt i de formelle eller 
underforståtte vilkårene for en ordning som grunnlag for framtidige økninger av ytelsene),

v) utvikling av legehjelpsutgifter, og

vi) alle andre vesentlige aktuarielle forutsetninger som det er tatt hensyn til.

Et foretak skal opplyse om alle aktuarielle forutsetninger i absolutte verdier (for eksempel som et 
absolutt prosenttall) og ikke bare som en margin mellom ulike prosenttall eller andre variabler.

o) Virkningen av en økning på ett prosentpoeng og virkningen av en reduksjon på ett prosentpoeng i antatt 
utvikling i legehjelpsutgifter på:

i) kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening og bestanddeler av rentekostnader ved netto 
periodevise kostnader til legehjelp etter fratredelse, og

ii) kumulative ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser vedrørende legehjelpsutgifter.

Med henblikk på disse opplysningene skal alle andre forutsetninger holdes konstante. Når det gjelder 
ordninger i økonomier med høy inflasjon, skal opplysningene angi virkningen av en prosentvis økning 
eller reduksjon i den antatte utviklingen av legehjelpsutgifter som har samme betydning som en økning 
eller en reduksjon på ett prosentpoeng i en økonomi med lav inflasjon.

p) Beløpene for inneværende periode og de fire tidligere årsregnskapsperiodene når det gjelder:

i) nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen, nåverdien av pensjonsmidlene samt 
ordningens overskudd eller underskudd, og

ii) faktabaserte justeringer som følge av:

A. ordningens forpliktelser uttrykt enten som 1) et beløp, eller 2) en prosentdel av ordningens 
forpliktelser på balansedagen, og

B. ordningens eiendeler uttrykt enten som 1) et beløp, eller 2) en prosentdel av ordningens 
eiendeler på balansedagen.

q) Så snart det med rimelighet kan beregnes, arbeidsgiverens beste estimat på de bidrag som forventes 
innbetalt til ordningen i den årsregnskapsperiode som begynner etter balansedagen.

121.  Nr. 120A bokstav b) krever en generell beskrivelse av typen ordning. En slik beskrivelse sondrer for eksempel 
mellom pensjonsordninger beregnet ut fra avtalt lønn og pensjonsordninger beregnet ut fra sluttlønn, og 
mellom pensjonsordninger for dekning av legehjelpsutgifter etter fratredelse. Beskrivelsen av ordningen skal 
omfatte uformell praksis som medfører at underforståtte plikter tas med ved måling av den ytelsesbaserte 
pensjonsforpliktelsen i samsvar med nr. 52. Ytterligere detaljer er ikke nødvendig.

Ikrafttredelse

Nytt nr. 159B og 159C innsettes, og nr. 160 skal lyde:

159B. Et foretak skal anvende endringene i nr. 32A, nr. 34-34B, nr. 61 og nr. 120-121 på årsregnskap som 
omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom 
et foretak anvender disse endringer på en periode som begynner tidligere enn 1. januar 2006, skal foretaket 
opplyse om dette.
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159C.  Alternativet i nr. 93A-93D kan anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som avsluttes 16. desember 
2004 eller senere. Et foretak som anvender muligheten for årsregnskap som omfatter perioder som 
begynner 1. januar 2006 eller tidligere, skal anvende endringene i nr. 32A, nr. 34-34B, nr. 61 og nr. 120-
121.

160.  IAS 8 kommer til anvendelse når et foretak endrer sine regnskapsprinsipper for å gjenspeile endringene 
angitt i nr. 159-159C. Dersom disse endringene anvendes med tilbakevirkende kraft slik det kreves av IAS 8, 
behandler foretaket disse endringene som om de var vedtatt samtidig som resten av denne standard, bortsett 
fra at et foretak kan opplyse om de beløp som kreves av nr. 120A bokstav p), ettersom disse beløpene beregnes 
fremadrettet for hver årsregnskapsperiode regnet fra den første perioden som presenteres i finansregnskapet 
der foretaket først anvender endringene i nr. 120A.

Andre endringer i denne standard

Som følge av endringene ovenfor endres følgende krysshenvisninger:

I nr. 29 bokstav b) endres «nr. 120» til «nr. 120A».

I nr. 60 endres «nr. 120 bokstav c) vi)» til «nr. 120A bokstav f) iii)».

I eksemplet i nr. 60 endres «nr. 120 bokstav c) vi)» til «nr. 120A bokstav f) iii)».

I nr. 104C endres «nr. 120 bokstav c) vii)» til «nr. 120A bokstav f) iv)».

I nr. 159 bokstav b) endres

«nr. 120 bokstav c vii), nr. 120 bokstav f) iv), nr. 120 bokstav g) og nr. 120 bokstav h) iii)»

til

«nr. 120A bokstav f) iv), nr. 120A bokstav g) iv), nr. 120A bokstav m) og nr. 120A bokstav n) iii)».

__________
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Nytt vedlegg F skal lyde:

«VEDLEGG F

Endringer i andre standarder

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller 
senere. Dersom et foretak anvender disse endringene i IAS 19 på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse 
på den tidligere perioden.

A1.  I IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert 2003) gjøres følgende endringer:

I nr. 96 gjøres følgende endringer:

96.  Et foretak skal presentere en oppstilling av endringer i egenkapital som viser

a)…

d)…

En oppstilling av endringer i egenkapital som omfatter bare disse postene, skal kalles en oppstilling av 
innregnede inntekter og kostnader.

A2.  I IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» (revidert 2003) skal nr. 20 lyde:

20.  Følgende er eksempler på transaksjoner som det skal gis opplysninger om dersom de utføres med en 
nærstående part: 

a) …

i) …

Et morforetaks eller datterforetaks deltakelse i en ytelsesbasert pensjonsordning som deler risikoen mellom 
konsernforetak, regnes som en transaksjon mellom nærstående parter (se IAS 19 nr. 34B).

A3.  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» skal nytt nr. 20A lyde:

20A.  Et foretak kan opplyse om de beløpene som kreves av nr. 120A bokstav p) som beløp som er beregnet 
fremadrettet for hver regnskapsperiode regnet fra overgangstidspunktet.»

__________
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IFRIC-TOLKNING 4

Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale

HENVISNINGER

IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil»

IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003)

IAS 17: «Leieavtaler» (revidert 2003)

IAS 38: «Verdifall på eiendeler» (revidert 2004)

BAKGRUNN

1. Et foretak kan inngå en avtale som består av en transaksjon eller en rekke sammenhørende transaksjoner som 
ikke har juridisk form av en leieavtale, men som overdrar retten til å bruke en eiendel (for eksempel en enhet av 
eiendom, anlegg eller utstyr) i bytte mot en betaling eller en serie betalinger. Følgende er eksempler på avtaler der 
ett foretak (leverandøren) kan overdra en slik rett til å bruke en eiendel til et annet foretak (kjøperen), ofte sammen 
med tilknyttede tjenester:

avtaler om utsetting (for eksempel utsetting av et foretaks databehandlingsfunksjoner).– 

avtaler i telekommunikasjonsbransjen der leverandører av nettverkskapasitet inngår kontrakter med kjøpere – 
om å levere rettigheter til kapasitet.

såkalte take-or-pay-kontrakter og lignende kontrakter der kjøperne må foreta bestemte betalinger uansett om – 
de tar imot levering av produktene eller tjenestene som omfattes av kontrakten eller ikke (for eksempel en 
take-or-pay-kontrakt om å kjøpe praktisk talt all kraftproduksjon fra en leverandørs kraftverk).

2. Denne tolkning gir veiledning om fastsettelse av hvorvidt slike avtaler er eller inneholder leieavtaler som skal 
regnskapsføres i overensstemmelse med IAS 17. Den gir ikke veiledning om fastsettelse av hvordan en slik 
leieavtale skal klassifiseres i henhold til nevnte standard.

3. I noen avtaler er den underliggende eiendelen som er gjenstand for leieavtalen, en del av en større eiendel. Denne 
tolkning behandler ikke hvordan det skal fastsettes når en del av en større eiendel i seg selv utgjør den underliggende 
eiendelen med henblikk på anvendelse av IAS 17. Ikke desto mindre faller avtaler der den underliggende eiendelen 
ville utgjøre en regneenhet i henhold til enten IAS 16 eller IAS 38, innenfor virkeområdet til denne tolkning.

VIRKEOMRÅDE

4. Denne tolkning får ikke anvendelse på avtaler som er eller inneholder leieavtaler som ligger utenfor virkeområdet 
til IAS 17.

PROBLEMSTILLINGER

5. De problemstillinger som behandles i denne tolkning, er

a)  hvordan det fastsettes hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale som definert i IAS 17,

b)  når vurderingen eller en revurdering av hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale skal foretas, og

c)  hvordan leiebetalingene skal atskilles fra betalinger for eventuelle andre elementer i avtalen, dersom en avtale 
er eller omfatter en leieavtale.
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KONSENSUS

Fastsettelse av hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale

6. Fastsettelsen av hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale, skal baseres på innholdet i avtalen og krever 
en vurdering av hvorvidt

a)  oppfyllelse av avtalen er avhengig av bruken av en særskilt eiendel eller særskilte eiendeler (eiendelen), og

b)  avtalen overdrar en rett til å bruke eiendelen.

Oppfyllelse av avtalen er avhengig av bruken av en særskilt eiendel

7. Selv om en særskilt eiendel kan være uttrykkelig identifisert i en avtale, er den ikke gjenstand for en leieavtale 
dersom oppfyllelsen av avtalen ikke er avhengig av bruken av den nærmere angitte eiendelen. Dersom leverandøren 
for eksempel har forpliktet seg til å levere en angitt mengde varer eller tjenester og har rett og evne til å levere disse 
varene eller tjenestene ved bruk av andre eiendeler som ikke er spesifisert i avtalen, er oppfyllelsen av avtalen ikke 
avhengig av den nærmere angitte eiendelen, og avtalen inneholder ikke en leieavtale. Et garantiløfte som tillater 
eller krever utskiftning med de samme eller lignende eiendeler når den nærmere angitte eiendelen ikke fungerer som 
den skal, utelukker ikke behandling som en leieavtale. Dessuten utelukker ikke en kontraktsmessig bestemmelse 
(uansett om den er betinget eller ikke) som tillater eller krever at leverandøren foretar utskiftning med andre 
eiendeler, uansett årsak, på eller etter et bestemt tidspunkt, behandling som leieavtale før utskiftningstidspunktet.

8. En eiendel er implisitt angitt dersom leverandøren for eksempel eier eller leier bare én eiendel som forpliktelsen 
skal oppfylles med, og det ikke er økonomisk lønnsomt eller praktisk mulig for leverandøren å oppfylle sin 
forpliktelse ved bruk av alternative eiendeler.

Avtalen overdrar en rett til å bruke eiendelen

9. En avtale overdrar retten til å bruke eiendelen dersom avtalen overdrar til kjøperen (leietakeren) retten til å 
kontrollere bruken av den underliggende eiendelen. Retten til å kontrollere bruken av den underliggende eiendelen 
overdras dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

a)  Kjøperen har evne eller rett til å drifte eiendelen eller anvise andre til å drifte eiendelen på en måte som 
kjøperen bestemmer, og kjøperen oppnår eller kontrollerer mer enn en ubetydelig del av produksjonen eller 
annen nytte av eiendelen.

b)  Kjøperen har evne eller rett til å kontrollere den fysiske tilgangen til den underliggende eiendelen, og kjøperen 
oppnår eller kontrollerer mer enn en ubetydelig del av produksjonen eller annen nytte av eiendelen.

c)  Fakta og omstendigheter tyder på at det er usannsynlig at én eller flere andre parter enn kjøperen vil overta mer 
enn en ubetydelig del av den produksjon eller annen nytte som produseres av eiendelen i avtalens løpetid, og 
prisen som kjøperen vil betale for produksjonen, er verken kontraktsmessig fastsatt per produsert enhet eller 
svarende til gjeldende markedspris per produsert enhet på tidspunktet for levering av produksjonen.

Vurdering eller revurdering av hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale

10. Vurderingen av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, skal foretas ved avtalens begynnelse, som er det 
tidligste av avtaletidspunktet og tidspunktet da partene forplikter seg til hovedvilkårene i avtalen, på grunnlag av 
alle fakta og omstendigheter. En revurdering av hvorvidt avtalen inneholder en leieavtale etter avtalens begynnelse 
skal bare foretas dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

a)  Kontraktsvilkårene endres, med mindre endringen bare utgjør en fornyelse eller forlengelse av avtalen.

b)  En fornyelsesopsjon utnyttes eller en forlengelse avtales av avtalepartene, med mindre fornyelsens eller 
forlengelsens varighet opprinnelig inngikk i leieperioden i samsvar med IAS 17 nr. 4. En fornyelse eller 
forlengelse av avtalen som ikke omfatter endring av noen av vilkårene i den opprinnelige avtalen før 
utløpet av den opprinnelige avtalen, skal bare vurderes i henhold til nr. 6-9 med hensyn til fornyelses- eller 
forlengelsesperioden.



19.2.2009 Nr. 9/355EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

c)  Det foreligger en endring i fastsettelsen av hvorvidt oppfyllelsen er avhengig av en nærmere angitt eiendel.

d)  Eiendelen endres vesentlig, for eksempel i form av en vesentlig fysisk endring av eiendom, anlegg eller 
utstyr.

11. En revurdering av en avtale skal baseres på de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for 
revurderingen, herunder avtalens gjenværende løpetid. Endringer i estimater (for eksempel den estimerte mengde 
produksjon som skal leveres til kjøperen eller andre potensielle kjøpere) utløser ikke en revurdering. Dersom en 
avtale revurderes, og det fastsettes at den inneholder en leieavtale (eller ikke inneholder en leieavtale), skal den 
regnskapsføres som leieavtale (eller ikke lenger regnskapsføres som leieavtale) fra

a)  når det gjelder nr. 10 bokstav a), c) eller d), tidspunktet for den endringen i omstendigheter som fører til 
revurderingen,

b)  når det gjelder nr. 10 bokstav b), begynnelsen av fornyelses- eller forlengelsesperioden.

Hvordan skille leiebetalinger fra andre betalinger 

12. Dersom en avtale inneholder en leieavtale, skal avtalepartene anvende kravene i IAS 17 på avtalens leiedel, med 
mindre den er fritatt fra disse kravene i samsvar med IAS 17 nr. 2. Tilsvarende, dersom en avtale inneholder en 
leieavtale, skal denne leieavtalen klassifiseres som en finansiell eller operasjonell leieavtale i samsvar med IAS 17 
nr. 6-9. Andre elementer i avtalen som ligger utenfor virkeområdet til IAS 17, skal regnskapsføres i samsvar med 
andre standarder.

13.  Ved anvendelse av kravene i IAS 17 skal betalinger og andre vederlag som kreves i henhold til avtalen, atskilles 
ved avtalens begynnelse eller ved en revurdering av avtalen, og deles opp i leiebetalinger og betalinger for andre 
elementer i avtalen på grunnlag av deres relative virkelige verdier. Minsteleie som definert i IAS 17 nr. 4 omfatter 
bare leiebetalinger (dvs. retten til å bruke eiendelen), og ikke betalinger for andre elementer i avtalen (for eksempel 
for tjenester og anskaffelseskost for innsatsvarer).

14.  I noen tilfeller krever utskilling av leiebetalinger fra betalinger for andre elementer i avtalen at kjøperen bruker 
en estimeringsteknikk. En kjøper kan for eksempel estimere leiebetalingene under henvisning til en leieavtale for 
en sammenlignbar eiendel som ikke inneholder andre elementer, eller ved å estimere betalingene for de andre 
elementene i avtalen under henvisning til sammenlignbare avtaler, og deretter trekke disse betalingene fra de 
samlede betalingene i henhold til avtalen.

15.  Dersom en kjøper finner at det ikke er praktisk mulig å skille betalingene på en pålitelig måte, skal kjøperen

a)  når det gjelder en finansiell leieavtale, innregne en eiendel og en forpliktelse til et beløp tilsvarende den virkelige 
verdien av den underliggende eiendelen som ble identifisert i nr. 7 og nr. 8, som gjenstand for leieavtalen. 
Deretter skal forpliktelsen reduseres i takt med at det foretas betalinger, og en implisitt finansieringsutgift på 
forpliktelsen innregnes ved bruk av kjøperens marginale lånerente(1).

b)  når det gjelder en operasjonell leieavtale, behandle alle betalinger i henhold til leieavtalen som leiebetalinger 
med henblikk på overholdelse av opplysningskravene i IAS 17, men

i)  opplyse om disse betalingene separat fra minsteleiebetalingene for andre avtaler som ikke omfatter 
betalinger for andre elementer enn leie, og 

ii)  angi at de betalingene som det er gitt opplysninger om, også omfatter betalinger for elementer i avtalen 
som ikke er leie.

(1) Dvs. leietakers marginale lånerente som definert i IAS 17 nr. 4.
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IKRAFTTREDELSE

16.  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller 
senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne tolkning på perioder som 
begynner tidligere enn 1. januar 2006, skal foretaket opplyse om dette.

OVERGANGSBESTEMMELSER

17.  IAS 8 angir hvordan et foretak skal anvende en endring i regnskapsprinsipper som er resultatet av førstegangsanvendelse 
av en tolkning. Det kreves ikke at et foretak overholder disse kravene ved førstegangsanvendelse av denne tolkning. 
Dersom et foretak anvender dette unntaket, skal det anvende nr. 6-9 i tolkningen på avtaler som foreligger ved 
begynnelsen av den tidligste perioden som det presenteres sammenligningsinformasjon for i henhold til IFRS-er, 
på grunnlag av fakta og omstendigheter som foreligger ved begynnelsen av denne perioden.

_____________
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Vedlegg

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

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» og tilhørende 
dokumenter gjøres følgende endringer:

I nr. 12 endres henvisningen til nr. 13–25E til en henvisning til nr. 13–25F.

I nr. 13 skal bokstav i) og j) samt ny bokstav k) lyde:

i)  forsikringskontrakter (nr. 25D),

j)  stengningsforpliktelser inkludert i anskaffelseskost for eiendom, anlegg og utstyr (nr. 25E), og

k) leieavtaler (nr. 25F).

Etter nr. 25E skal ny overskrift og nytt nr. 25F lyde:

LEIEAVTALER

IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale»

25F  En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale 
inneholder en leieavtale». Derfor kan en førstegangsbruker fastsette hvorvidt en avtale som foreligger på 
tidspunktet for overgang til IFRS-er, inneholder en leieavtale, på grunnlag av de foreliggende fakta og 
omstendigheter på dette tidspunkt.

__________
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IFRIC-TOLKNING 5, med innarbeiding av en endring i IAS 39

Rettigheter til andeler i stengnings-, rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond

HENVISNINGER

IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil»

IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap»

IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak»

IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet»

IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler»

IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (revidert 2003)

SIC-12: «Konsolidering — enheter for særskilte formål» (revidert 2004)

BAKGRUNN

1. Formålet med stengnings-, rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond, heretter kalt «stengningsfond» eller 
«fond», er å skille ut eiendeler til å finansiere noen eller alle utgifter forbundet med stengning av anlegg (for 
eksempel kjernekraftverk) eller visse typer utstyr (for eksempel biler), eller miljørehabilitering (for eksempel 
rensing av forurenset vann eller rehabilitering av grunn etter gruvedrift), samlet kalt «stengning».

2. Innskudd til disse fondene kan være frivillige eller pålagt ved forskrift eller lov. Fondene kan være oppbygd på én 
av følgende måter:

a)  Fond som er opprettet av én enkelt innskyter for å finansiere egne stengningsplikter, uansett om det dreier seg 
om ett bestemt sted eller en rekke geografisk spredte steder.

b)  Fond som er opprettet med flere innskytere for å finansiere deres individuelle eller felles stengningsplikter, når 
innskyterne er berettiget til refusjon for stengningskostnader i et omfang som svarer til deres innskudd, pluss 
faktisk inntjening på disse innskuddene, minus deres andel i utgiftene til administrasjon av fondet. Innskyterne 
kan ha en plikt til å betale ytterligere innskudd, for eksempel dersom en annen innskyter går konkurs.

c)  Fond som er opprettet med flere innskytere for å finansiere deres individuelle eller felles stengningsplikter, når 
innskuddsnivået som kreves, er basert på en innskyters nåværende virksomhet, og fordelene som oppnås fra 
denne innskyteren, er basert på innskyterens tidligere virksomhet. I slike tilfeller er det et potensielt misforhold 
mellom størrelsen på en innskyters innskudd (basert på nåværende virksomhet) og verdien som kan realiseres 
fra fondet (basert på tidligere virksomhet).

3. Et slikt fond har vanligvis følgende egenskaper:

a)  Fondet administreres separat av uavhengige fondsforvaltere.

b)  Foretak (innskytere) betaler innskudd til fondet, og disse investeres i en rekke eiendeler som kan omfatte 
både gjelds- og egenkapitalinstrumenter, og som er tilgjengelige som hjelp til betaling av innskyterens 
stengningsutgifter. Fondsforvalterne bestemmer hvordan innskuddene skal investeres, innenfor de begrensninger 
som er fastsatt i fondets vedtekter og i eventuell gjeldende lovgivning eller andre bestemmelser.
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c)  Innskyterne beholder plikten til å betale stengningsutgifter. Innskyterne kan imidlertid få refusjon for 
stengningsutgifter fra fondet opp til det laveste beløpet av de stengningsutgiftene som de har pådratt seg, og 
av innskyterens andel av eiendelene i fondet.

d)  Innskyterne kan ha begrenset eller ingen tilgang til eventuelle overskytende eiendeler i fondet utover de 
eiendelene som er brukt til å dekke berettigede stengningsutgifter.

VIRKEOMRÅDE

4. Denne tolkning får anvendelse på regnskapsføring i en innskyters finansregnskap av andeler i stengningsfond som 
har begge av de følgende egenskapene:

a)  eiendelene administreres separat (enten ved at de holdes i en atskilt juridisk enhet eller som atskilte eiendeler 
innenfor et annet foretak), og

b)  en innskyters rett til tilgang til eiendelene er begrenset.

5. En residualinteresse i et fond som går utover en rett til refusjon, for eksempel en kontraktsmessig rett til utdelinger 
når all stengning er fullført eller ved nedlegging av fondet, kan være et egenkapitalinstrument som hører inn under 
virkeområdet til IAS 39, og omfattes ikke av denne tolkning.

PROBLEMSTILLINGER

6. Denne tolkning omhandler følgende problemstillinger:

a)  hvordan skal en innskyter regnskapsføre sin andel i et fond, og

b)  når en innskyter har en plikt til å betale ytterligere innskudd, for eksempel dersom en annen innskyter går 
konkurs, hvordan skal denne plikten regnskapsføres?

KONSENSUS

Regnskapsføring av andeler i et fond

7. Innskyteren skal innregne sin plikt til å betale stengningsutgifter som forpliktelse og innregne sin andel i fondet 
separat, med mindre innskyteren er fritatt fra å betale stengningsutgifter selv om fondet ikke betaler.

8. Innskyteren skal fastsette om han har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over fondet under 
henvisning til IAS 27, IAS 28, IAS 31 og SIC-12. Dersom dette er tilfellet, skal innskyteren regnskapsføre sin andel 
i fondet i samsvar med nevnte standarder.

9. Dersom en innskyter ikke har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over fondet, skal han innregne 
retten til å motta refusjon fra fondet som en refusjon i samsvar med IAS 37. Slik refusjon skal måles til det laveste 
av

a)  størrelsen på den innregnede stengningsplikten, og

b)  innskyterens andel av den virkelige verdien av de av fondets nettoeiendeler som er henførbare til innskytere.
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Endringer i den balanseførte verdien av retten til å motta refusjon ut over innskudd til og utbetalinger fra 
fondet, skal innregnes i resultatet i den perioden endringene skjer.

Regnskapsføring av plikter til å betale ytterligere innskudd

10. Når en innskyter har en plikt til å betale eventuelle ytterligere innskudd, for eksempel dersom en annen innskyter 
går konkurs eller dersom verdien av fondets investeringseiendeler reduseres så mye at eiendelene ikke lenger 
er tilstrekkelige til å oppfylle fondets refusjonsplikter, er denne plikten en betinget forpliktelse som omfattes av 
IAS 37. Innskyteren skal innregne en forpliktelse bare dersom det er sannsynlig at det vil bli betalt inn ytterligere 
innskudd.

Opplysninger

11. En innskyter skal opplyse om arten av sin andel i et fond og om eventuelle begrensninger i tilgangen til eiendelene 
i fondet.

12. Når en innskyter har en plikt til å betale ytterligere innskudd som ikke innregnes som forpliktelse (se nr. 10), skal 
han gi de opplysninger som kreves i IAS 37 nr. 86.

13. Når en innskyter regnskapsfører sin andel i fondet i samsvar med nr. 9, skal han gi de opplysninger som kreves i 
IAS 37 nr. 85 bokstav c).

IKRAFTTREDELSE

14.  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller 
senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne tolkning på perioder som 
begynner tidligere enn 1. januar 2006, skal foretaket opplyse om dette.

OVERGANGSBESTEMMELSER

15.  Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med kravene i IAS 8.

____________
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Vedlegg

Endring av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»

Endringen i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, får endringen anvendelse på den tidligere 
perioden.

A1.  I IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» nr. 2 skal ny bokstav j) lyde:

2. Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 
unntak:

…

j) rettigheter til betalinger for å refundere utgifter som foretaket krever refundert for å gjøre opp en 
forpliktelse som foretaket innregner som avsetning i samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede 
forpliktelser og betingede eiendeler», eller som foretaket i en tidligere periode har innregnet som 
avsetning i samsvar med IAS 37.

_________________


