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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 14. september 2002.

2)  Kommisjonen vedtok IAS 39 med utelatelse av 
visse bestemmelser om anvendelse av virkelig 
verdi-alternativet fullt ut og om sikringsbokføring, 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2086/2004 av  
19. november 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 
innlemmelse av IAS 39(3). Ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1864/2005(4) vedtok Kommisjonen endringer 
i IAS 39 vedrørende begrensningene av virkelig verdi-
alternativet.

3)  14. april 2005 kunngjorde IASB (International Accounting 
Standards Board) en endring av IAS 39 som tillater 
at foretak under visse omstendigheter øremerker en 
forventet konsernintern transaksjon uttrykt i en utenlandsk 
valuta som sikringsobjekt i konsernregnskapet. Det er  
 

(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. 1910/2005 (EUT L 305 av 24.11.2005, s. 4).
(3) EUT L 363 av 9.12.2004, s. 1.
(4) EUT L 299 av 16.11.2005, s. 45.

vanlig praksis for risikohåndtering at valutarisikoen ved 
en forventet konsernintern transaksjon øremerkes som 
sikringsobjekt, og den nåværende IAS 39 tillot ikke slik 
sikringsbokføring. Etter den nåværende IAS 39 er det 
bare transaksjoner med parter utenfor foretaket som kan 
øremerkes som sikringsobjekter.

4)  Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter 
at endringene i IAS 39 oppfyller de tekniske kriteriene 
for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) 
nr. 1606/2002.

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

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003 endres internasjonal 
regnskapsstandard (IAS) 39 som fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Hvert selskap skal anvende endringene i IAS 39 som fastsatt 
i vedlegget til denne forordning, senest fra første dag i det 
regnskapsåret som begynner i 2006.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2106/2005

av 21. desember 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 regnskapsstandard (IAS) 39(*)

2009/EØS/10/29

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 22.12.2005, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2006 av 28. april 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 34 av 29.6.2006, s. 15.
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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, 21. desember 2005.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39 gjøres følgende endringer:

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IAS-nr. Tittel

IAS 39 Finansielle instrumenter — innregning og måling

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.

1.  Nr. 80 skal lyde:

«80.  Når det gjelder sikringsbokføring kan bare eiendeler, forpliktelser, bindende tilsagn eller svært sannsynlige 
forventede transaksjoner som involverer en ekstern part i forhold til foretaket, øremerkes som sikringsobjekter. 
Av dette følger at sikringsbokføring kan anvendes på transaksjoner mellom foretak eller segmenter innenfor 
samme konsern, men bare i disse foretakenes eller segmentenes enkeltstående eller separate finansregnskap 
og ikke i selve konsernregnskapet. Som et unntak fra dette kan valutarisikoen til en konsernintern 
monetær post (for eksempel lån/fordringer mellom to datterforetak) oppfylle kravene til et sikringsobjekt i 
konsernregnskapet dersom den fører til en eksponering for valutagevinster eller -tap som ikke blir fullt ut 
eliminert ved konsolidering i henhold til IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer». I henhold til IAS 21 
blir valutakursgevinster og -tap på konserninterne monetære poster ikke fullt ut eliminert ved konsolidering 
når den konserninterne monetære posten forekommer i en transaksjon mellom to foretak i konsernet som 
har ulike funksjonelle valutaer. I tillegg kan valutarisikoen ved en svært sannsynlig forventet konsernintern 
transaksjon kvalifisere som et sikringsobjekt i konsernregnskap under forutsetning av at transaksjonen skjer 
i en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til det foretaket som trer inn i denne transaksjonen, og 
valutarisikoen vil påvirke konsernresultatet.»

2.  Nytt nr. 108A og nr. 108B skal lyde:

«108A.  Et foretak skal anvende nr. 80 siste punktum samt AG99A og AG99B på årsregnskap som omfatter 
perioder som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et 
foretak har øremerket en ekstern forventet transaksjon som sikringsobjekt som 

a)  angis i den funksjonelle valutaen til foretaket som trer inn i transaksjonen, 

b)  fører til en eksponering som vil innvirke på konsernresultatet (dvs. angis i en annen valuta enn 
konsernets presentasjonsvaluta), og 

c)  ville ha kvalifisert til sikringsbokføring dersom den ikke hadde vært i den funksjonelle valutaen til det 
foretaket som trår inn i den,

   kan foretaket anvende sikringsbokføring i konsernregnskapet i perioden(e) før tidspunktet for anvendelse 
av nr. 80 siste punktum samt av AG99A og AG99B.

108B. Et foretak trenger ikke anvende AG99B på sammenligningsinformasjon for perioder før tidspunktet for 
anvendelse av nr. 80 siste punktum og AG99A.»
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3.  I vedlegg A «Veiledning i anvendelse» blir tidligere AG99A og AG99B henholdsvis AG99C og AG99D, og nytt 
AG99A, AG99B og AG133 tilføyes.

«AG99A. Nr. 80 slår fast at i konsernregnskap kan valutarisikoen ved en svært sannsynlig forventet konsernintern 
transaksjon kvalifisere som et sikringsobjekt i en kontantstrømssikring under forutsetning av at 
transaksjonen angis i en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til det foretaket som inngår denne 
transaksjonen, og at valutarisikoen vil påvirke konsernresultatet. For dette formål kan et foretak være 
et morforetak, et datterforetak, et tilknyttet foretak, en felleskontrollert virksomhet eller en filial. 
Dersom valutarisikoen ved en forventet konsernintern transaksjon ikke påvirker konsernresultatet, 
vil den konserninterne transaksjonen ikke kunne kvalifisere som et sikringsobjekt. Dette er vanligvis 
tilfellet for utbetalinger av royalty, av renter eller ledelseskostnader mellom medlemmer av samme 
konsern, med mindre det foreligger en tilknyttet ekstern transaksjon. Men når valutarisikoen ved en 
forventet konsernintern transaksjon vil påvirke konsernresultatet, vil den konserninterne transaksjonen 
kunne kvalifisere som et sikringsobjekt. Et eksempel er forventede konserninterne salg eller kjøp av 
beholdninger dersom det skjer et videresalg av beholdningen til en part som er utenfor konsernet. 
Tilsvarende kan et forventet konserninternt salg av anlegg og utstyr fra det konsernforetaket som har 
framstilt dette, til det konsernforetaket som skal bruke anlegget og utstyret i sin virksomhet, påvirke 
konsernresultatet. Dette vil for eksempel kunne skje fordi anlegg og utstyr vil bli avskrevet av det 
innkjøpende foretaket, og beløpet som ble førstegangsinnregnet for anlegg og utstyr, kan endres dersom 
den forventede konserninterne transaksjonen angis i en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til 
det innkjøpende foretaket.

AG99B.  Dersom en sikring av en forventet konsernintern transaksjon kvalifiserer for sikringsbokføring, 
skal alle gevinster eller tap som innregnes direkte i egenkapitalen i samsvar med nr. 95 bokstav a), 
omklassifiseres over resultatet i samme periode(r) som valutarisikoen til den sikrede transaksjonen 
påvirker konsernresultatet.

AG133.  Et foretak kan ha øremerket en forventet konsernintern transaksjon som et sikringsobjekt i begynnelsen 
av en årsregnskapsperiode som begynner 1. januar 2005 eller senere (eller, for å omarbeide 
sammenligningsinformasjon, begynnelsen av en tidligere sammenligningsperiode) i en sikring som vil 
kunne kvalifisere til sikringsbokføring i samsvar med denne standard (slik det framgår etter endringen av 
nr. 80 siste punktum). Et slikt foretak kan benytte denne øremerkingen til å anvende sikringsbokføring i 
konsernregnskap fra begynnelsen av den årsregnskapsperiode som begynner 1. januar 2005 eller senere 
(eller begynnelsen av den tidligere sammenligningsperioden). Et slikt foretak skal også anvende AG99A 
og AG99B fra begynnelsen av den årsregnskapsperiode som begynner 1. januar 2005 eller senere. I 
samsvar med nr. 108B trenger foretaket imidlertid ikke anvende AG99B på sammenligningsinformasjon 
for tidligere perioder.»


